DYNAFIT PERTOT SKIMO CAMP
FORMULARI D’INSCRIPCIONS: CLICA AQUÍ!!
PLACES LIMITADES A 20 PERSONES.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Divendres 1 de febrer:



19:00
Benvinguda al Xalet UEC de La Molina i presentació del DYNAFIT PERTOT SKIMO CAMP i l’equip
de col·laboradors.



Presentació de material de Dynafit i Julbo per tècnics de les marques i de la botiga Pertot.




19:45
Xerrada sobre allaus i seguretat a càrrec de Xavi Llongueras, Guia d’Alta Muntanya UIAGM.



Revisió de material.




21:00
Sopar al Xalet UEC.




22:30
Pel·lícula d’esquí a la sala polivalent del Xalet UEC.

Dissabte 2 de febrer:



07:00
Esmorzar.




08:00
Recollida del material de test de la casa Dynafit, a la botiga Pertot de Masella



Inici de l’activitat.



Sortida a una zona encara per determinar per posar en pràctica la formació sobre els protocols de
treball amb ARVA, allaus, seguretat en el terreny i cata de neu per avaluar l’índex de perillositat de la
zona. Progressió i ascens amb pells, progressió sense pells i coneixement del material específic.




16:00
Tornada al Xalet UEC. Descans.




18:00
Xerrada sobre “Tècnica de descens aplicada a l'esquí de muntanya i la seva importància”, a càrrec
d’Anna Comet i Pascua. Entrenadora personal, periodista i membre de l’equip Dynafit.




19:30
Xerrada “L’esquí de muntanya fora de les pistes d’esquí”, càrrec de Xavi Llongueras, Guia d’Alta
Muntanya UIAGM




21:00
Sopar al Xalet UEC.




22:00
Pel·lícula d’esquí a la sala polivalent del Xalet UEC.
Diumenge 3 de febrer:




08:00
Esmorzar.




09:00
Inici de l’activitat.



Es realitzaran dos grups per realitzar l'activitat d'esquí de muntanya, depenent del nivell. Si els dos
grups estan igualats es podrà realitzar la mateixa ruta per a tots (lloc a determinar segons condicions
de neu). Posarem en pràctica la formació de progressió i ascens amb pells, progressió sense pells i
coneixement del material específic. Treballar amb tècniques d’alta muntanya amb grampons i piolet, i
també ancoratges per fer un ràpel a la neu.



Tot i tenir com a objectiu fer un sortida d’esquí de muntanya més llarga que el dia anterior, es seguirà
treballant sobre els aspectes de seguretat.




16:00
Dinar de cloenda al Xalet UEC de La Molina.



Cloenda del DYNAFIT PERTOT SKIMO CAMP.

CONDICIONS PARTICULARS DE PAGAMENT DEL DYNAFIT PERTOT SKIMO CAMP
Al moment de formalitzar la contractació de la teva activitat hauràs d’abonar el 100% del preu total.
Aquest pagament es realitzarà com a màxim 10 dies després de la data de enviar aquest formulari,
considerant la teva plaça com a NO reservada fins que efectuïs aquest dipòsit. El pagament l’hauràs
de fer com a màxim 15 dies abans de la data del DYNAFIT PERTOT SKIMO CAMP, considerant la
teva plaça anul·lada si no realitzes aquest pagament.
CONDICIONS PARTICULARS D’ANUL·LACIÓ
Un cop pagada la teva activitat, en tot moment pots anul·lar els serveis contractats, tenint dret a la
devolució dels diners pagats, però depenent de la proximitat del dia del DYNAFIT PERTOT SKIMO
CAMP, hauràs d’abonar les següents penalitzacions:
Una penalització del 20% del total dels serveis si l’anul·lació es produeix abans dels 30 dies de
començar l’activitat, una penalització del 30% del total dels serveis si l’anul·lació es produeix entre els
30 i 15 dies abans de començar l’activitat, una penalització del 40% si l’anul·lació es produeix entre
els 15 i les 48 hores abans de començar l’activitat, i una penalització del 60% si l’anul·lació es
produeix durant les 48 hores anteriors a la sortida. De no presentar-te a l’hora prevista de començar
el Dynafit Pertot Skimo Camp, no tindràs dret a cap devolució del import abonat.
Si has contractat l’assegurança de la teva activitat i/o d’anul·lació a Xavi Llongueras, l’import
d’aquesta no serà reemborsable en cas d’anulació dels serveis contractats.
En cas d’impossibilitat de poder realitzar algun dels serveis contractats i pagats, podràs proposar a
una altre persona que substitueixi la teva plaça, evitant així les penalitzacions, però si amb aquest
canvi es generen despeses per part de companyies d’aviació, transport o altres serveis, seran
abonades al 100% entre tu i el nou client.
Si abans de la sortida Xavi Llongueras ha d’anul·lar la teva activitat per raons alienes a la seva
voluntat degut a conflictes bèl·lics i/o polítics, catàstrofes climàtiques, problemes laborals, etc. et farà
la devolució del 80% dels diners abonats. En cap cas hi haurà cap tipus d’indemnització.
Si durant els dies dels serveis contractats, per motius de seguretat degut a conflictes bèl·lics i/o
polítics, catàstrofes climàtiques, problemes laborals, etc. Xavi Llongueras responsable de l’activitat es
veu obligat a canviar, modificar o fins i tot anul·lar l’activitat, les despeses extres que això origini per
poder seguir, variar o anul·lar l’activitat, no estan incloses en el preu. En aquest cas no hi haurà cap
tipus de devolució ni de indemnització.
Xavi Llongueras no realitzarà cap devolució pels serveis que no facis servir voluntàriament durant
l’activitat, sigui quina sigui la causa de la no utilització.
Totes les anul·lacions hauran de realitzar-se per escrit mitjançant el correu electrònic a
guia@xavillongueras.com. Pots sol·licitar una assegurança d’anul·lació. Més informació sobre
l’assegurança: https://www.guiallongueras.com/wp-content/uploads/2018/05/Anulacion-Plus.pdf.

Les dades personals que poguessin constar en aquesta comunicació, s’inclouen en un fitxer
responsabilitat de Xavier Llongueras Orriols, degudament inscrit en el Registro de la Agencia
Española de Protección de Datos, amb la finalitat de gestionar la relació contractual amb els clients i
mantenir-lo informat dels nostres productes i serveis. Pots exercitar els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint-te per escrit a guia@xavillongueras.com.
Amb aquest missatge, volem informar-te que seguirem comunicant-nos amb tu, i assegurar-te que
continuarem tenint cura de les teves dades, que mai les comercialitzarem amb altres empreses i que
seguirem mantenint la nostra estricta política de privacitat, ara adaptada a la Normativa Europea de
Protecció de Dades (reglament UE 2016/79).
Pots consultar la nostra política de privacitat a https://www.guiallongueras.com/avis-legal/, i qualsevol
dubte que tinguis sobre l'ús que fem de les teves dades, pots escriure a guia@xavillongueras.com.
D’acord amb lo establert en la Llei Orgànica 15-1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, i en l’article 12 del RD 1720/2007, de 21 de desembre, l’informem que les seves
dades personals seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de Xavi Llongueras i Orriols,
amb DNI 39166317P, amb la finalitat de comunicar-se entre www.guiallongueras.com/ i els seus
clients i de gestions derivades dels encàrrecs o serveis efectuats o contractats.
www.guiallongueras.com entendrà que la persona que hagi facilitat les seves dades, dona el
consentiment exprés per tals finalitats si, en el terme de 30 dies, no ha manifestat el contrari. Aquesta
persona té dret a revocar aquest consentiment o exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició davant d’aquesta entitat, dirigint-se a www.guiallongueras.com per correu electrònic.

