PATINATGE
SOBRE GEL
Març 2022
Dia: Dissabte 26 de març 2022
Horari: de 09:30 a 14.30h aproximadament
Lloc de realització: Pista de gel F.C. Barcelona: Arístides Maillol s/n, Barcelona 08028.
Activitat: Sortida a les pistes de gel del F.C. Barcelona, per a realitzar 2 hores lliures de patinatge.
Punt de trobada (inici/final): porta de l'estació de RENFE a les 09:30h, desplaçament amb
combinació de tren i metro fins a la pista de gel.
Preu: 9€ l'entrada a la pista de gel, el mateix dia de l'activitat + bitllet de tren (d'anada i tornada),
que també s'ha d'abonar el mateix dia de l'activitat o portar targeta de tren.
Inscripcions: Cal lliurar aquesta butlleta a la recepció del CEM Estruch o CEM Sagnier abans del
dimecres 23 de març o fins a la fi de places disponibles.

Què s'ha de portar?
Roba: Guants i mitjons obligatori (a ser possible gruixuts), samarreta i pantaló llargs, folre polar
o anorac, bufanda i mitjons gruixuts . El casc no es obligatori però si teniu el podeu portar.
Per menjar: Un entrepà, fruita o fruits secs.
Beguda: mínim 1 litre entre aigua i/o begudes isotòniques, encara que hi ha un bar dins de les
instal·lacions.

Normativa de la sortida
Ser puntuals a la sortida i respectuosos amb la resta dels participants i responsables de la sortida.
Durant la sortida no avançar mai al responsable de capçalera i tampoc abandonar el camí o la pista
sense avisar.
Les deixalles les hem de portar amb nosaltres fins a trobar un contenidor escaient o fins a casa si
fos necessari.
Els responsables de la sortida podran, si les condicions i el seu criteri ho aconsella, suspendre la
sortida o modificar el recorregut i durada de la mateixa per tal de garantir la seguretat del grup.
Els responsables de la sortida estan autoritzats, a NO admetre a usuaris del Club Esport Jove que no
tinguin l'autorització signada, que NO compleixin la normativa de la sortida, o de forma clara no hagin
portat l'equipació bàsica (posant en risc la seva seguretat i la del grup).
Els responsables de la sortida podran, si les condicions i el seu criteri ho aconsella, suspendre la
sortida o canviar el recorregut o la durada de la mateixa.

RESGUARD D'INSCRIPCIÓ pel tutor/a
Nom i Cognom:___________________________
Data:

Segell:

AUTORITZACIÓ per deixar al CEM Estruch o CEM Sagnier (Sortida pista de gel 26 de
març FC Barcelona menors 18 anys)
Sr./Sra ___________________________________________________
amb NIF _____________________________________________ com a pare/mare/tutor/a, autoritzo
a _________________________________
a inscriure's a l'activitat del mes de març del Club Esport Jove.
Signatura:

Data:

