
VIATGE A LA NEU 2023

Des del departament d’Educació Física de l’IES SVF s’ofereix la possibilitat de
realitzar una eixida a l’estació d’esquí d’ESPOT (Pirineus),  i voltants. Aquesta activitat
està emmarcada dins la programació de l’àrea i és convenient la seua realització per
assolir els objectius establerts.

El viatge es realitzarà el proper mes de gener del 2023 des del diumenge  22 fins
dijous  26 ( a les pròximes circulars es donarà més informació; lloc i hora  d’eixida).

ENGUANY ANEM 5 DIES

El viatge costa 345 Euros* i inclou:
- desplaçament d’anada i tornada en autobús, amb guia acompanyant a l'estació.
- lloguer de material per practicar esquí o snow (tables, botes, pals i CASC)
- pensió completa per als 4 dies l’alberg LES DAINES (PEU DE PISTES)
- forfait per als 4 dies.
- 8 hores de classe d’esquí/snow, dues cada dia.
- Segur d’assistència i accidents en el viatge, esquiant i RC

Enguany la reserva la fem ONLINE. Al full adjunt teniu les directrius i les dades per
fer-la efectiva.
Abans  del  10  de  Novembre  fareu  un  pagament  del  20%  (67€)  en  concepte  de  la
RESERVA, la resta conforme indica al full.

* L’IES SVF és centre PAFE (PROMOTOR D’ESPORT) i subvenciona 10€/
persona, així que el viatge costa 335€/persona

EL VIATGE ESTÀ OBERT A FAMILIARS,ANTIC ALUMNAT I AMICS
(PARLAR PRÈVIAMENT AMB EL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ FÍSICA PER ACLARIR DUBTES)

Atentament dptm. d’EF

PD.- el destí i la data podria variar en funció de l’agència. Qualsevol canvi es 
comunicaria amb temps.

IMPORTANT.- Per últim comentar que l'agència ens dona una rifa perquè el 
viatge  resulte més econòmic, es reparteixen 50 paperetes per persona i es venen a 2€, 
tot el benefici és per a pagar-se el viatge cadascú ( total 100 euros ).

En/Na ........................................................................................... autoritze al meu 
fill/a.............................................................................. a realitzar l’eixida a ESPOT,  i 
voltants el proper mes de gener per a realitzar l’activitat programada d’esquiar i snow.

Signat pare/mare


