Club de Debutants d’Esquí 2016-17
Presentació. Què es el Club de Debutants?
El Club de Debutants de Cercleaventura és una novetat d’aquesta temporada 201617 que s’adreça a nens i nenes d’entre 4 i màxim 8 anys que no han esquiat mai i
que volen entrar en contacte amb aquesta activitat i la neu.
Si bé des de Cercleaventura tradicionalment apostem per les classes particulars
com a via ideal per la primera presa de contacte dels nens amb l’esquí i la neu, no
volem deixar de banda donar l’oportunitat als pares de què aquesta experiència es
realitzi d’una altra manera, que entenem que aporta uns altres valors no menys
importants: compartir amb altres nens la natura, la muntanya i la neu a través de
l’esquí, en un ambient distès i familiar, i sempre amb la màxima seguretat.
També mirem cap al Club de Debutants com el pas previ per a què els nens i nenes
puguin fer el salt al Club Obert de Cercleaventura un cop assolit el nivell mínim
requerit i poder progressar en classes col·lectives.

Objectius del Club de Debutants
L’objectiu fonamental del Club de Debutants és que els nens s’ho passin bé.
Per aconseguir-ho treballem a partir de tres pilars fonamentals:




Que els nens tinguin oportunitat de conèixer, compartir i gaudir l’activitat de
l’esquí en grup amb altres nens.
Promoure l’estima i respecte per la muntanya, la natura i la neu.
I que els nens comencin a esquiar progressivament. Començar per probar i
conèixer el material d’esquí; a desplaçar-se amb ell; a començar a lliscar i
poc a poc introduir-se en la tècnica bàsica a través de jocs per assolir un
nivell que els permeti donar continuïtat en el Club Obert. I sempre de
manera segura.

Qui som Club de Debutants?
La família del Club de Debutants està formada per:





Els nens i nenes: els protagonistes del Club.
Els pares, mares i tutors: els que motiven als nens a participar al club i que
ens donen la confiança per fer-ho.
L’equip tècnic: planifica i forma els grups de nens per assegurar el bon
funcionament diari del Club, i condueix les classes.
Administració: atén i gestiona inscripcions i reserves.
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Com funciona Club de Debutants?
El Club de Debutants es realitza durant els caps de setmana i festius (àmbit estatal
i autonòmic), les festes de Nadal i Setmana Santa (aquesta última en cas de què
l’estació obri, doncs enguany cau a abril) de la temporada de neu 2016-17, d’acord
amb el calendari d’obertura de Masella, l’estació a on es porta a terme (vegeu
calendari adjunt).

Calendari Club de Debutants Masella 2016-17
DESEMBRE 2016: 17 dies
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FEBRER 2017 : 8 dies
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ABRIL 2017 (a determinar)
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Cada dia de Club té 3 hores de duració (de 11:00 h a 14:00 h). Es recomana
que els nens portin un petit refrigeri (per exemple: suc, galetes, barretes, etc).
Els nens poden assistir tants dies com es vulgui dins del calendari, amb l’única
limitació dels dies inscrits. És possible establir en el moment de la inscripció els dies
que es vol fer classe, o bé anar-los sol·licitant durant la temporada.
Els preus per aquesta temporada 2016-17 són els següents:
Pack
1 dia
3 dies
4 dies
5 dies
10 dies
Temporada (45 dies)

Preu
39’00
105’00
124’00
138’00
240’00
597’00

€
€
€
€
€
€

Preu/dia
39’00 €
35’00 €
31’00 €
27’50 €
24’00 €
13’25 €

Els preus de packs són personals i intransferibles; això és, que no es poden fer
servir per més d’un nen inscrit.
EL PREU INCLOU :



Monitors durant 3 hores/dia (11:00 – 14:00 h).
Assegurança RC i Accidents durant l’activitat.

EL PREU NO INCLOU:




Forfet de l’estació
Transports ni cap àpat
Material i/o roba d’esquí

PROMOCIÓ ESPECIAL TEMPORADA 2016-17!
Per la compra d’un pack de 5 dies, tindreu un bonus regal a escollir entre:



1 hora de lloguer de 2 paddle-surf a l’Escola de Vela i Mar de Cabrera de Mar
(valorat en 30 €)
3 entrades de dia a Espai Actiu Vallcebre (valorat en 18 €).

Per la compra d’un pack de 10 dies, tindreu un bonus regal a escollir entre:



1 hora de lloguer de 4 paddle-surf a l’Escola de Vela i Mar de Cabrera de Mar
(valorat en 60 €)
6 entrades de dia a Espai Actiu Vallcebre (valorat en 36 €).
Vàlid durant tot l’any 2017.
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Com inscriure’s
La filosofia del nostre Club obliga a una determinada organització i funcionament, i
justifica el paper de cada part implicada, des dels pares/tutors fins l’administració.
Per això és indispensable que tothom entengui, respecti i segueixi les normes que
s’exposen a continuació.
La inscripció la realitzen els pares/tutors, i serà necessàriament telemàtica, amb la
fi de disposar d’un arxiu informatitzat.
1. Omplir fitxa Inscripció. Aspectes destacats
En el moment que es sol·licita la 1a inscripció del curs, Cercleaventura facilita un
full que cal omplir completament i remetre via mail a clubs@cercleaventura.com.


Dades personals

Cal posar totes les dades personals que es demanen de pares/tutors i del nen.
Aquestes dades són tractades amb caràcter confidencial segons estableix la llei i
queden en custodia de Cercleaventura, que es reserva el dret d’emprendre accions
legals contra tercers que puguin fer-les servir per altres fins fora del Club.


Indicar quina modalitat d’inscripció es tria.

Veureu que aquí hi ha un quadre per fer un històric, en cas de què un cop consumit
un primer bonus de classes, vulgueu adquirir un segon. En aquest cas ens haureu
de reenviar la mateixa fitxa afegint les dades d’aquest segon bonus.


Fer el pagament. Cal fer-lo almenys 48 HORES ABANS DE LES CLASSES, per
qualsevol d’aquests tres sistemes:
o

o
o

En efectiu, presencialment a les nostres oficines de La Cerdanya, a
l’Av. del Segre 42, 17520 Puigcerdà, en horari d’oficina (dm a dv de
09:00-14:00 h i 17:00-20:00 h i ds de 09:00-20:30h)
Amb tarja de crèdit/dèbit Visa® o Mastercard®
Mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES69-00810188-37-0001243932 (Banc Sabadell). Recordeu en fer el pagament
d’anotar-hi la referència: CLUB DE DEBUTANTS + NOM COGNOMS
nen/a; i enviar comprovant a clubs@cercleaventura.com.

2. Sol·licitar dies de Club


Podeu indicar a la mateixa fitxa d’inscripció els dies que el nen o nena
realitzarà club dins del calendari establert. Això garanteix plaça al Club de
Debutants sempre i quan la fitxa s’hagi lliurat abans de les 48 h anteriors a
la classe (és a dir, abans de les 11:00 h dos dies abans del dia de Club) i no
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s’hagi arribat al màxim de places pel dia de Club de Debutants, definit en 10
nens/dia.


Si no teniu alguna o cap data concreta, o voleu deixar oberta la inscripció,
podeu sol·licitar classe fins a 48 h abans de l’inici de la classe UNICAMENT
per via mail a l’adreça clubs@cercleaventura.com . En aquest cas cal indicar:
o
o

NOM I COGNOMS DEL NEN/A
DATA DE DIA/ES DE CLUB SOL·LICITAT

DESPRES D’AQUEST TERMINI NO PODEM ASSEGURAR PLAÇA NI RESPOSTA
(AFIRMATIVA O NEGATIVA) A CAP SOL·LICITUD; només serà possible la
inclusió si la programació tècnica de monitors i assistents prevista permet
incorporar al nen sense detriment de ratis i el desenvolupament normal del
club.


L’enviament de correus o missatges per altres mitjans (com p. exemple,
missatges a contestador, mails a altres adreces de Cercleaventura;
Whatsapp o comunicacions adreçades a altre personal de Cercleaventura)
tampoc seran vàlids per la sol·licitud de plaça; siguin dintre o fora de
l’anterior termini.



Complint aquests requisits us contestarem com a molt tard 24 hores abans
de la data de la classe via mail confirmant la plaça. En aquest mail, a més
de la confirmació, rebreu la següent informació:
o

QUANTITAT DE DIES CONSUMITS DE BONUS ADQUIRIT I DIES
RESTANTS. En cas de què el dia sol·licitat sigui l’últim del bonus, s’ús
recordarà.

3. El dia del Club de Debutants.
El punt de trobada amb els monitors i la resta de nens serà davant del cotxe
d’exposició que hi ha davant del TGV de Pla de Masella, a les 10:45 h. Es prega
puntualitat, especialment si és el primer dia.
Els grup esperarà 10 minuts de cortesia fins després de les 11:00 h com a màxim si
falta algun nen/a; després sortiran a esquiar. Si arribeu després, encara que
tingueu reserva de dia de Club de Debutants i el/la nen/a no s’hagi pogut
incorporar, per respecte a la resta de nens del grup i per no trencar la dinàmica del
dia, el monitor del grup corresponent no està obligat a passar pel punt de trobada.
Podreu comunicar-vos amb oficines o amb coordinació en pistes per veure si hi ha
la possibilitat d’incorporar-se, si bé segons el cas i situació no dóna garanties de
què es pugui fer.
Si no podeu assistir al Club per malaltia/indisposició del nen, causa de força major
o qualsevol altre supòsit imponderable, el dia de Club no serà recuperable a no ser
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que es justifiqui documentalment (justificant d’assistència al mèdic amb diagnòstic
que desaconselli l’activitat). Els temporals de neu, estat de les carreteres,
embussos, i altres situacions imponderables no justifiquen la nul·litat de la classe a
efectes d’assistència i de consum de dies de Club.
Només si l’estació d’esquí de Masella declara oficialment el TANCAMENT TOTAL de
l’estació o l’equip tècnic de Cercleaventura considera que la meteorologia és
suficientment adversa per fer Club, s’anul·larà el dia de Club i es podrà recuperar.
Si durant l’activitat el nen/a mostra dificultats per seguir el grup, independentment
del nivell d’esquí que tingui, el monitor responsable del grup trucarà als pares per
informar-los i procedir a trobar-se amb ells per lliurar-li el nen, si s’escau. Per això
és important que els pares mantinguin els mòbils connectats i el revisin sovint
durant la realització del Club.
Aquesta mesura serà molt excepcional, en el sentit de què els monitors entenen que els nens
poden mostrar dificultats per integrar-se en la dinàmica del Club, sobretot al principi, i que
això és molt habitual. Tot i que els monitors coneixen i dominen tècniques per gestionar
aquestes situacions, pot donar-se el cas de que el bloqueig del nen/a arribi a un nivell que
afecti la progressió de la resta de nens del grup.

En el cas de baixa assistència (menys de 4 nens/dia); el coordinador del Club de
Debutants podrà afegir-los sota la seva tutela i de manera excepcional amb el nivell
bàsic del Club Obert d’aquell dia.
A les 14:00 h els pares hauran d’estar puntualment al punt de trobada per recollir
els nens.
Qualsevol incidència es comentarà a/la coordinador/a del Club de Debutants en
pistes, que estarà a la vostra disposició.
Cercleaventura es reserva el dret d’admissió i/o expulsió de participants del Club de
Debutants per criteris tècnics, de desenvolupament de l’activitat o fins i tot per
actitud amb manca de respecte (tant de nens com de pares/tutors) cap a la resta
de persones que formen el Club de Debutants, incloent monitors, altres nens i
pares. En aquest cas Cercleaventura reemborsarà l’import de les classes no
realitzades i donarà per extingida unilateralment la inscripció del nen/família.
4. Després del Club de Debutants.
Els monitors passaran part del dia al coordinador tècnic general amb detall del
progrés dels nens, de manera que si es considera que un nen/a està capacitat per
fer el salt a Club Obert serà notificat i passat a administració, qui informarà de la
progressió de nivell als pares.
En el cas de què el nen/a pugui fer el salt a Club Obert i disposi de dies per
consumir del bonus o pack adquirit, aquests podran servir per fer activitat en ell
sense cap cost afegit.
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Avantatges del Club de Debutants
Pel fet de formar part del Club de Debutants, tant els inscrits com els familiars de
1r i 2n grau poden gaudir dels següents avantatges:








Descomptes 10% en lloguer de material d’esquí/snowboard i classes
particulars d’esquí/snowboard a Cercleaventura La Cerdanya (inclou
familiars de 1r-2n grau dels inscrits).
Descompte en Forfaits de Temporada Masella (comprats en període de
promoció, abans 20 novembre 2016).
Descompte 10% en botiga Intersport BodyMolina.
Descompte del 20% en activitats i lloguer de material en Espai Actiu
Vallcebre i Escola Vela i Mar del Club Nàutic de Cabrera de Mar durant tot
l’any 2017.
Descompte 10% en Campaments d’Anglès a la Cerdanya i Casals a l’Escola
de Vela i Mar del Club Nàutic de Cabrera de Mar (inclou familiars de 1r-2n
grau dels inscrits).

Demaneu informació
promocions.

a

les

nostres

oficines

per

beneficiar-vos

d’aquestes

Material d’esquí/snow d’ocasió i lloguer de temporada.
Degut a la demanada al respecte els últims anys i UNICAMENT pels nens, nenes i
familiars del Club de Debutants, posem a la vostra disposició la possibilitat de
lloguer de temporada.
A continuació us presentem un escandall dels preus promocionats que us oferirem
durant la temporada 2016-17:
LLOGUER DE TEMPORADA ESQUI ALPI*
EQUIP COMPLERT INFANTIL (Fins 140 cm): Esquís, botes i bastons ..….
EQUIP COMPLERT ADULT: Esquís, botes i bastons ….……………..……........
EQUIP COMPLERT ALTA GAMA: Esquís, botes i bastons…………….……………

130 €
150 €
200 €

LLOGUER DE TEMPORADA SNOWBOARD*
EQUIP COMPLERT INFANTIL (Fins 140 cm): Taula i botes ………..…..………..
EQUIP COMPLERT SNOWBOARD: Taula i botes ………………………………………..…

160 €
200 €

VENDA MATERIAL OCASIÓ ESQUÍ ALPÍ
ESQUIS INFANTILS (BLIZZARD)………………………..…………………………………………
BASTONS INFANTILS .……………………………………..……………………………………………
BOTES INFANTILS (EXCEPTE HEAD) …………………………………………………………..
ESQUIS ADULT (HEAD) ……………………………………..…………………………………………
BOTES ADULT (EXCEPTE HEAD) ………………………..……………………………………….

70
15
25
250
50

€
€
€
€
€

*Pels casos de lloguer de temporada, es demanarà un dipòsit a retornar a final de temporada (si l’equip
no ha sofert danys) equivalent a l’import del material llogat.
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