
COMUNICAT TEMPORADA 2018-2019  

CLUB D’ESQUÍ NÒRDIC L’ARP (CENA) 

 

Benvolguts:  

Iniciem la temporada 2018-2019, i com cada any us fem arribar algunes informacions que 
creiem seran del vostre interès. 

 

QUOTES DE SOCI 

Recordem els preus, que es mantenen des de ja fa algunes temporades: 

 Soci adult: 37 € anuals. 
 Soci des de 6 anys fins a 14 anys inclòs: 27 € anuals. 
 Soci menor de 6 anys: gratuït.  
 Descompte Familiar: a partir del tercer soci d’una mateixa família, podrà gaudir d’una quota 

anual de 21 €. Aquesta quota s’aplicarà al soci/socis de menys edat. 
 

Un cop efectuat el pagament de la quota, el soci serà membre del club fins el 30 de 
setembre del 2019. En el cas que algun soci desitgi causar baixa haurà de comunicar-ho enviant un 
correu a clubcena1@gmail.com, abans del 31 de juliol de l’any següent. 

Perquè un menor d’edat pugui participar a les activitats del club, han de ser-ne socis ell 
mateix i, com a mínim, un pare, mare o tutor legal. 

 

FORFETS DE TEMPORADA 

Una temporada més, tots els infants i joves inscrits a qualsevol pack d’entrenament del 
CENA gaudiran del forfet de temporada Tot Nòrdic gratuït, que s’entregarà el primer dia 
d’entrenament. 

Per la resta de socis l’estació ens ofereix un descompte del 30% sobre el preu habitual. El 
preu del forfet de temporada és, per tant, de 84,00€ pels socis sense pack d’entrenemant i 42,00€ 
pels socis jubilats. 

Tots aquells socis que vulguin tramitar el forfet a través del club han d’omplir el formulari que 
s’adjunta al mail i adjuntar-hi una foto actualitzada EN FORMAT .JPG (mida màxima 1Mb). 

DATA LÍMIT: 09/11/18. 

 

PACKS I SESSIONS D’ENTRENAMENT  

Per realitzar la inscripció a un pack d’entrenament del Club, ja sigui microbis o tecnificació, 
cal omplir el formulari que s’adjunta al mail. 

Els preus dels packs d’entrenament són els mateixos que l’any passat, i es troben detallats 
al mateix enllaç: 
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 Microbis pack 10 sessions: 130,00€ 
 Tecnificació pack 10 sessions: 200,00€ 
 Tecnificació pack 20 sessions: 275,00€ 
 Tecnificació pack complet: 375,00€ 

 

No es permetrà passar de packs grans a packs petits a mitja temporada. Per passar de 
packs petits a packs més grans hi haurà un suplement en el preu segons acordat a l’assemblea 
general del Club: 

 Si es passa a pack de 20 sessions a mitja temporada: 300,00€. 
 Si es passa a pack complet a mitja temporada: 400,00€. 

 
Qualsevol infant o jove que vingui acompanyat per un soci del club té dret a una sessió 

gratuïta d’entrenament de prova dintre del calendari del club per la temporada en curs. 

En el cas que, sense canviar de pack, es facin algunes sessions extra, aquestes es 
cobraran a 20€ per sessió. 

Les sessions d’entrenament que realitzin infants o joves sense estar acollits a cap pack 
d’entrenament es cobraran a 30€ per sessió, ja siguin socis del club o no. 

 

CALENDARI DE PAGAMENTS 

 Octubre: llicències federatives. 
 Novembre: quotes de soci i forfets de temporada. 
 Desembre: packs d’entrenament (primer 50% en el cas de solꞏlicitar fraccionament). 
 Gener: equipacions. 
 Febrer: segona quota de packs d’entrenament. 

 
LOTERIA 

Aquest any el Club ha fet participacions de La Grossa: 

 

Els beneficis es destinaran a subvencionar algunes de les activitats proposades als nois i 
noies del club, donant prioritat a les activitats de neu. Tinguem en compte que, si ho venem tot, els 
guanys són de 800 €. 
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Tothom que vulgui talonaris els pot solꞏlicitar enviant un mail a clubcena1@gmail.com o a 
través del grup de whatsapp. 

 

NORMATIVA DE DESPLAÇAMENTS I ALTRES ACTIVITATS DEL CLUB 

Les despeses generades pels entrenadors (desplaçament, dietes, forfets, ...) durant els 
desplaçaments o activitats obertes a tots els infants i joves del club, aniran a càrrec del Club CENA. 

Les despeses generades pels entrenadors  (desplaçament, dietes, forfets, ...) durant els 
desplaçaments o activitats destinades a un colꞏlectiu concret, es repartiran a parts iguals entre tots 
els infants que hi participin. El club emetrà els rebuts corresponents als socis i pagarà l’import 
corresponent a cada entrenador. 

Quan un infant quedi a càrrec dels entrenadors durant els desplaçaments, es cobrarà un 
import de 20€ per nit i nen en concepte de canguratge. El club emetrà els rebuts corresponents als 
socis i pagarà l’import corresponent a cada entrenador. 

Quan un infant hagi de viatjar a l’estranger amb un adult diferent al seu pare, mare o tutor 
legal (inclosos els entrenadors del club), cal que disposi del passaport vigent. En cas contrari, cal 
disposar del document d’autorització corresponent emès per la Policia Nacional. 

 
CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA ALS ENTRENAMENTS  

Sempre que sigui possible, el Club CENA plantejarà l’activitat del cap de setmana el dilluns 
al vespre com a màxim mitjançant un correu electrònic. 

Es demanarà la confirmació de l’assistència mitjançant un formulari google per registrar les 
respostes. Aquest formulari es tancà el dijous al migdia i serà vinculant. És a dir, que si s’ha 
confirmat l’assistència es considera que s’assisteix a l’entrenament i, per tant, es comptabilitzarà a 
l’hora de fer el recompte de sessions dels packs d’entrenament. 

 

ASSEGURANCES 

Per participar a qualsevol de les activitats del club cal disposar, com a mínim, d’una 
assegurança d’accidents que cobreixi la pràctica de l’esquí de fons. 

 

Per qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu del 
club: clubcena1@gmail.com 
 
 
Atentament, 

 

La junta del club                                                


