Inscripcions: És del tot indispensable inscriure’s a la secretaria de l’entitat

ESQUI DE
FONS

per tal de poder participar a les sortides socials programades.

Les inscripcions per a Sant Joan de l’Erm, la Marxa Beret i el Plateau de
Beille es tancaran amb temps suficient per fer la reserva de l’hospedatge,
tot i respectant l’ordre de de presentació de les sol·licituds.
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L’entitat no es farà responsable de la recollida de pitrals o material de les
persones que facin la inscripció directament a l’organització de la marxa.

A banda de les activitats incloses en aquest programa oficial de la Secció
d’esquí nòrdic, durant la temporada també es podran organitzar sortides
puntuals on hi hagi millor neu. Qui hi estigui interessat podrà afegir-s’hi
anant a l’entitat els dijous a quarts de nou del vespre i contactant amb el
grup de Fons.

	


	


L'organització podrà canviar l'ordre d'alguna sortida o anul·larla per falta
de neu o per alguna altra causa greu (inclemències meteorològiques...).

UNIÓ EXCURSIONISTA SABADELL
Salut, 14-16 – 08201 Sabadell – Tel: 93 725 87 12
http://www.ues.cat– E-mail: info@ues.cat
facebook: esquidefonsues
l
Federació d‘Entitats Excursionistes de Catalunya
(Federació Catalana d‘Alpinisme i Escalada)

PROGRAMA DE SORTIDES I ACTIVITATS
MES

DIA

TIPUS ACT.

ACTIVITAT

TC. INS.

OBSERVACIONS

Desembre

27 des.-1 gener

Estades

SANT JOAN DE L'ERM i CAP D'ANY

16/12/2016

Vehicles particulars (Allot. ref. La Basseta)

Gener

14

Sortida Social

GUILS FONTANERA

12/01/2017

Vehicles particulars

Gener

28

Sortida Social

TUIXENT-LA VANSA

26/01/2017

Vehicles particulars

Febrer

4i5

Marxa Popular

38ª MARXA BERET (Clàssic)

19/01/2017

Vehicles particulars (Allotjament a Vielha)

Febrer

19

Sortida Social

LLES-ARANSA

16/02/2017

Vehicles particulars

Febrer

25 i 26

Sortida Social

PLATEAU DE BEILLE-CHIOULA

09/02/2017

Vehicles particulars (Allotjament a Les Hostalous)

Març

18

Sortida Social

LA LLOSA o LA CALME

16/03/2017

Vehicles particulars

Abril

10,11,12,13

Setmana Santa

FONS ALS ALPS (estació a determinar)

30/03/2017

Vehicles particulars (Allotjament per decidir)

Abril

26

Cloenda

RESUM DE LA TEMPORADA

* TIPUS ACT. = TIPUS D’ACTIVITAT

Reportatge visual i pica-pica

TC. INS. = DATA TANCAMENT INSCRIPCIONS

ESTADES A SANT JOAN DE L’ERM

Van dirigides tant als que comencen com als que ja són experts i, per tant, estan obertes a tothom que vulgui provar o li agradi l’esquí de fons.
Edat mínima: 6 anys (acompanyats del pare o la mare).
Pels que ho desitgin, hi ha la possibilitat de tenir monitors.

Allotjament en règim de pensió completa al refugi de la Basseta. Cal portar sac de dormir.
Dins d’aquestes dates, l’estada mínima és de dos dies (una nit) i la màxima, de sis dies (cinc nits).
Hi haurà una reunió prèvia per organitzar les estades el 21/12/16 a les 19,30 h a la UES.

Projecció de la pel·lícula “BORDER TO BORDER” el dia 21/12/16 a les 20,30 h. a la sala d’actes.
Podeu consultar l’estat de les pistes d’esquí de fons catalanes accedint al següent enllaç:
http://www.totnordic.com/

