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QUÈ ÉS?
Jornada ludicoesportiva contrarellotge on els participants han de passar per uns
controls assenyalats en un mapa en el menor temps possible. Alhora, aquesta activitat
es converteix una activitat de descoberta de l'entorn natural de la Comarca del Baix
Llobregat.

DIES I HORARIS
A concretar amb el centre educatiu.
L’horari de realització serà de 10:00 h a 12:30 h.
L’horari de la Jornada serà:




09:30 – 10:00  Recepció del Centre Educatiu.
10:00  Inici de l’activitat.
12:30  Fi de l’activitat i tornada al centre educatiu.

LLOC DE REALITZACIÓ
El lloc de realització de “Les curses d’orientació a la carta” serà concretat entre el
centre educatiu i el Consell Esportiu del Baix Llobregat.

GRUPS
Alumnes de 3r de Primària fins a 4t de secundària.

ACTIVITAT
El grup/ classe es dividirà en grups de 4 alumnes.
Cadascun d’aquests grups sortirà del punt de sortida cada 2 minuts, i amb l’ajuda d’un
mapa hauran de trobar les fites marcades amb el menor temps possible.
A la sortida i a l’arribada s’agafarà el temps del grup per tal de fer una classificació.

OBJECTIU
L’objectiu de “Les curses d’orientació a la Muntanya” és el de donar a conèixer les
activitats d’orientació a la població en edat escolar de la Comarca del Baix Llobregat
per mitjà d’una activitat de descoberta en les curses d’orientació a la muntanya.
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PREU
 PREU DE L’ACTIVITAT PER GRUP/ CLASSE 175€ (Un cop confirmada la
inscripció us farem arribar el número de compte al qual heu de fer l’ingrés del
vostre centre).
 L’activitat inclou material necessari per les activitats d’orientació.
 El transport a les instal·lacions vindrà a càrrec del centre participant.
 La data límit per anul·lar i/o fer el pagament de la reserva és de 15 dies abans
de l’activitat. Tota reserva no pagada dins d’aquest termini, quedarà
automàticament anul·lada.
 La data límit per a modificar la reserva és de 10 dies abans de l’activitat. A partir
d’aquest moment, la variació permesa del nº de participants serà de 10%. Si la
reducció supera el 10% establert, es cobrarà l’excés.
 Recomanem que tramiteu una assegurança d’accidents per a cada participant.
En cas contrari recordeu que heu d'aprovar la sortida pel consell escolar i que
aquesta ha de constar dins del pla anual del centre.
Un cop realitzat el pagament, cal enviar el comprovant de pagament a
alex@cebllob.cat. Només es faran reemborsaments en les situacions de causa major
abans mencionades.

INSCRIPCIONS


Descarregar i omplir el full d’inscripció i enviar-lo via correu electrònic a
(alex@cebllob.cat).

Tot seguit ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de confirmar la reserva i
donar-vos tota la informació corresponent.
Uns dies abans de l’activitat s’haurà d’enviar la declaració responsable per centre
educatiu amb les dades dels participants.
Si les condicions meteorològiques no fossin idònies per realitzar l’activitat es buscaria
una altre data per a realitzar l’activitat.
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