
Esquiada 2012 - Secció Iniciació 

 

Us passem tota la informació per aquest any fixeu-vos que les coses han canviat!!!! 

17, 18 i 19 de Febrer del 2012 

Pistes d’Esquí del Gran Pallars (Espot) i Allotjament a l’Alberg Les Daines 

Preus:   

150€  nens/es inscrits a iniciació (amb o sense germans) 

  170€  per als nens/es NO socis de l’entitat 

El preu inclou: Autocar + Forfait de 2 dies i assegurança + Allotjament 2 nits amb MP 

Pre-Inscripcions:   

  Del 19 de Desembre al 6 de Gener (per a tots els socis) 

  Del 6 al 13 de Gener del 2012 (per als No socis)   

Per fer la pre-inscripció heu d’abonar el 50% del preu de l’esquiada al grup que 

correspon el vostre fill/a, indicant el nom, el grup i el nivell d’esquí (a la següent 

pagina hi ha explicats els nivells).  

Ex. FernandoCocoCuadrado.3rgrup.Flocs 

Sinó teniu clar el número de compte corrent abans de fer l’ingrés, si us plau 

confirmeu-lo!!!!!! 

Ja sabeu, a l’esquiada som els quatre grups i les places són limitades, si us plau….  

No espereu a l’últim dia per fer l’ingrés!!! 

 



Grups d’esquí: 

PINGÜS: Mai t’has posat uns esquís 

K-TXOFES: Has esquiat una o dues vegades i en saps una mica. 

Baixes pistes verdes 

FLOCS: Has esquiat varies vegades. Frenes bé, fas viratges en 

cunya i baixes pistes blaves. 

MÚIXERS: Tens un nivell acceptable. Domines els viratges i 

baixes pistes vermelles. 

KANYA DURA: Nivell alt. Paral·leles i tot tipus de pistes. 

 

SNOW PINGÜS: Mai t’has posat un snow. 

SNOW KANYA DURA: Nivell alt. Domini total de la planxa. 

 

 

Aquest any organitzarem una reunió per a totes aquelles famílies interessades amb 

l’esquiada, més endavant us direm dies i hores. Us explicarem el funcionament del 

cap de setmana i com ens organitzarem per facilitar la feina durant l’esquiada. 

Si teniu qualsevol consulta, teniu els nostres correus electrònics o si ho preferiu els 

divendres l’equip de monitors estarà per la UEC. 

 

Fins aviat!    


