INSCRIPCIONS
Online a www.uectortosa.cat

INSCRIPCIÓ
NOM I COGNOMS

UEC Tortosa
c/ Larg de Sant Vicent, 10 baixos
Places limitades
Per més informació:
uecbarrancs@gmail.com

DNI
DATA DE NAIXEMENT

PREUS

ADREÇA

Socis: 85€
No socis: 125€

CP
POBLACIÓ

EL PREU INCLOU
- Quota federativa
- Iniciadors en descens de canons i engorjats de
la FCE.
- Préstec de material individual per al curs, en
cas de no disposar-ne
- Material col·lectiu
- Material didàctic

CAL PORTAR
- Neopré (en cas de no tenir-lo es pot llogar)
- Botes de muntanya.
- Guants.
- Menjar per a les activitats

TELÈFON
CORREU ELECTRÓNIC
ETS SOCI DE LA UEC?
DISPOSES DE TARJA FEDERATIVA?
ESTAS FEDERAT A LA FCE?

INSCRIPCIÓ ONLINE
WWW.UECTORTOSA.CAT

WWW.UECTORTOSA.CAT

DATES I LLOC DEL
CURS

NORMATIVA

1r cap de setmana

Els participants es comprometen a seguir les
indicacions dels monitors i normes de seguretat.

Dissabte, 21 d’abril 2018

La UEC Tortosa, així com els responsables del
curs, estan exempts de tota responsabilitat sobre
els accidents o danys produïts per l’incompliment d’aquestes normes.

Matí: Presentació del curs i classe teòrica.
Tarda: Classe pràctica al medi natural.
Diumenge, 22 d’abril 2018
Barranc sec.

2n cap setmana
Dissabte, 28 d’abril 2018
Barranc aquàtic.
Dissabte, 29 d’abril 2018
Matí: Barranc aquàtic.
Tarda: Cloenda del curs.

TEORIA I PRÁCTIQUES
Descripció del material i equip bàsic.
Nusos bàsics.
Sistemes de progressió sense corda.
Sistemes de progressió amb corda.
Ús de les instal·lacions de ràpel.
Interpretació i ús de les ressenyes.
Hidrologia bàsica.
Pràctiques
Pràctiques en barranc sec.
Descens de barrancs aquàtics.

Podran participar-hi tots els majors de 18 anys.

Qualsevol participant que no segueixi les normes
de convivència, respecte a la natura o mostri
desinterès per les matèries del curs, serà exclòs
d’aquest si es considera convenient.
Els responsables dels curs es reserven el dret de
modificar el programa si es considera adequat i
de resoldre qualsevol situació no prevista.
La inscripció al curs suposa l’acceptació d’aquesta normativa.

AMB EL SUPORT DE

