
  

FULL DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA PROMOCIÓ 

1 MES GRATIS D’EQUITACIÓ ESPORTIVA PER SOCIS D’ESQUITX 

Nom i cognom del/la sol·licitant: ____________________________________________ 

DNI del/la sol·licitant: ___________________   Data Naixement:_________________ 

Número de tarja CATSALUT o Mútua sanitària:  

_________________________________________________________________________ 

Nom i cognom del pare/mare/tutor legal (en cas d’alumnes menors) 

_________________________________________________________________________ 

DNI del pare/mare/tutor legal (en cas d’alumnes menors) 

_________________________________________________________________________ 

Adreça: _________________________________________________________________ 

Municipi: _______________________________ Codi Postal: _____________________ 

Telèfon de contacte: ______________________________________________________ 

Correu electrònic de contacte: 

_________________________________________________________________________ 

Modalitat :       1 dia/setmana durant 4 setmanes consecutives 

Dia de la setmana escollit en horari de 15 a 17 h: 
Dimecres tarda Dijous tarda Divendres tarda   

La Seu d’Urgell a __________ de __________________ de 201 

Signat: 

 

Número d’ordre de la sol·licitud (a omplir per l’organització):             



CONDICIONS GENERALS DE LA PROMOCIÓ 

Introducció: L’equitació és una activitat esportiva que a més aporta altres valors al 
practicant com són el facilitar el contacte amb la natura i el desenvolupament del 
camp de les emocions com a conseqüència de la relació amb un altre esser viu com 
és el cavall. 
Club Hípic Urgell-Pirineus (CHUP) i Esquitx són dues entitats de la Seu que 
comparteixen l’objectiu d’estimular la pràctica esportiva del ciutadans de la 
comarca. Per aquest motiu han arribat a aquest acord de col·laboració. 

Objectius: El objectiu principal d’aquesta promoció és estimular els socis d’ambdues 
entitats a practicar altres disciplines esportives 
Per aquest motiu el CHUP ofereix l’opció que els socis d’Esquitx puguin practicar 
equitació esportiva durant un mes (4 sessions) de forma gratuïta. 

Organització de l’activitat: Les persones interessades en beneficiar-se d’aquesta 
oferta podran gaudir de 4 sessions d’equitació esportiva en pista sense cap cost. En 
funció del nivell d’equitació previ dels participants les sessions podran ser d’iniciació 
(el participant rebrà una classe individual de 30 minuts a la corda amb un monitor) o 
bé s’incorporarà a una classe de grup (no superior a 5 participants) de 50 minuts de 
durada. La decisió del tipus d’activitat que es farà serà del monitors del centre en 
funció del nivell d’equitació del participant. 
Per la pràctica de l’activitat cal portar roba esportiva i pantalons de muntar o malles 
elàstiques i botes de muntar o calçat de sola rígida (tipus trecking) . CHUP cedirà 
sense cost als participants el material de seguretat (casc per pràctica de l’equitació i 
polaines). 
Per la realització de l’activitat els participants únicament hauran d’abonar el cost de 
l’assegurança d’accidents que suposa un import de 15 € (3,75€/sessió). Aquest import 
s’abonarà en efectiu abans d’iniciar l’activitat. Els participants que estiguin en 
possessió de la tarja federativa de la Federació Catalana d’Hípica estaran exemptes 
d’aquest pagament.  
Els socis d’Esquitx que decideixen continuar l’activitat inscrivint-se al curs anual 
d’equitació del CHUP estaran exempts del pagament de la quota d’inscripció per 
import de 25€ anuals 

Calendari: La promoció estarà oberta entre els dies 15 de setembre i 15 de 
novembre i l’activitat es podrà deenvolupar els dimecres, dijous i divendres en horari 
de 15 a 17 h 

Procediment d’inscripció: Per beneficiar-se d ela promoció cal entrar al web del 
CHUP i omplir el full d’inscripció a l’activitat. El Club es posarà en contacte amb el 
sol·licitants per concretar les dates i hores de les sessions d’equitació. La promoció 
té places limitades i aquestes seran assignades estrictament per ordre de sol·licitud. 
Els participants a la promoció hauran d’aportar una fotocòpia del carnet d’identitat i 
de la tarja CATSALUT (o Mútua privada) i haurà d’acceptar les normes internes de 
funcionament del CHUP (document que facilitarà el Club). 

La Seu d’Urgell, Setembre 2016


