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CASAL DE TRIAL – SETMANA SANTA 2019 
Com cada any, torna el Casal de Setmana Santa de Trial a Sant Pere de Torelló amb un gran ventall d’activitats 

relacionades amb el trial i la bicicleta. L’esport, els amics i la natura son els protagonistes en un entorn immillorable ple 

d’ombres, un parc específic de trial, una riera de poca profunditat, boscos i tots els serveis del poble. 

 

 

 

 

INFORMACIÓ

 
 

En el cas de no tenir la llicència federativa, la podeu tramitar a través de nosaltres des del nostre lloc web: 

www.level.cat > Documentació > Llicències 2019 

Cal enviar el formulari d’inscripció a trial@level.cat, juntament amb una fotocòpia del DNI i de la Targeta Sanitària. 

 

ON HO FEM

• Instal·lacions de l'escola LEVEL, a 
Sant Pere de Torelló (urbanització 
de La Riera).

• En cas de pluja disposem del 
pavelló municipal de Sant Pere de 
Torelló.

QUAN HO FEM

• 15, 16, 17 i 18 d'abril

HORARIS

• OPCIÓ 1 - MATINS:
de 09:00h. a 13:00h.

• OPCIÓ 2 - TOT EL DIA:
(Hi ha d'haver un mínim de pilots 
que es vulguin quedar a dinar)
de 09:00h. a 17:00h.
Els nens es porten el dinar de 
casa.

• Es poden deixar al parc a les 
08:45h. i es poden venir a recollir 
fins a 15 minuts després segons 
la opció escollida.

Els pilots en iniciació aprenen els elements més bàsics de la conducció i conviuen cada dia amb els pilots 

més grans, alguns d’ells integrants de la sel·lecció espanyola que preparen la temporada. 
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ACTIVITATS 
Tenim preparades un conjunt d’activitats que faran gaudir els nens d’aquesta setmana d’una forma divertida i participativa. 

Els pilots més avançats destinen tot el matí als entrenaments de trial i, els participants en etapa d’iniciació, es centren en la 

millora de la conducció i els fonaments del pilotatge.  

Fem grups segons els nivells i/o les edats, tecnifiquem sense deixar de banda l’aprenentatge de noves tècniques. També 

realitzem competicions i diferents dinàmiques enfocades al trial que ajuden a la cohesió dels participants. 

 

 
 

REQUISITS 

· Edat mínima 5 anys. 

· Tenir llicència federativa (si no es té, nosaltres la podem tramitar). 

· Portar proteccions (casc, guants, protector d’esquena i de cames). 

QUÈ CAL PORTAR 
· Cada dia han de portar una motxilla amb esmorzar, aigua i una càmera de recanvi. 

· En el cas de d’escollir la opció de 09:00h. a 17:00h., també han de portar el dinar. 

PREUS PER SETMANA 

Els preus de SOCI es refereixen als pilots que s’han tret la llicència a través del nostre club. 

      
  

 

SOCI

• OPCIÓ 1
55€

• OPCIÓ 2
100€

GERMÀ SOCI

• OPCIÓ 1
50€

• OPCIÓ 2
90€

NO SOCI

• OPCIÓ 1
60€

• OPCIÓ 2
110€

GERMÀ NO SOCI

•OPCIÓ 1
55€

•OPCIÓ 2
100€
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INSCRIPCIÓ CASAL SETMANA SANTA 2019 

Cal enviar aquest full d’inscripció a trial@level.cat abans del 7 d’abril, juntament amb una fotocòpia del DNI i de la Targeta 

Sanitària. 

Els participants que s’hagin tret la llicència a través del nostre club, només cal que enviïn aquest full d’inscripció. 

RESERVA DE SETMANES 

           Del 15 al 18 d’abril                          Matí - 09:00h. a 13:00h.               Tot el dia – de 09:00h. a 17:00h. 

DADES DEL NEN/A 

Nom: ............................................................... Cognoms: ................................................................................................................................. 

Data de naixement: ............................................................. DNI: ...........................................................  Té llicència?          Sí            No 

Adreça : ................................................................................................................................................................................................................ 

Població: .........................................................................................................................................  CP: ........................................................... 

CONTACTE 
Nom i cognoms mare: ............................................................................................................................. DNI: ............................................... 

Telèfon: .................................................................................. Email: ................................................................................................................ 

Nom i cognoms pare: .............................................................................................................................. DNI: ............................................... 

Telèfon: .................................................................................. Email: ................................................................................................................ 

DADES SANITARIES 
Número Targeta Sanitària: ................................................................................................ Es mareja amb facilitat?          Sí            No 

Pateix alguna malaltia crònica?          Sí            No     Quina?.................................................................................................................... 

És al.lèrgic a alguna substància, aliment o medicament?          Sí            No   Quin/a?...................................................................... 

OMPLIR EN CAS QUE SIGUI NECESSÀRI: 

Nom mare/pare/tutor/a........................................................................................................................ amb DNI......................................... 

autoritzo que se li doni amb en/na................................................................................................................................................................ 

el medicament.................................................................................. amb la freqüència................................................................................ 

ALTRES 

Pot anar a la piscina?          Sí            No      

Sap nedar?          Sí            No      

Dins l’aigua:           Neda correctament               Únicament s’aguanta              No sap nedar ni s’aguanta 

Atès que el dret a la imatge dels menors d’edat es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució espanyola, per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, 

de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica 

del menor i per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, autoritzo al club de trial a captar, reproduir i 

publicar la imatge del menor. El club es compromet a tractar les imatges de manera lleial, lícita i no lucrativa d’acord amb les finalitats que li són 

pròpies. 

........................................................................................................................ ,a ............. d ........................................ de 20 ........ 

 

SIGNATURA D’AUTORITZACIÓ MARE/PARE/TUTORA/TUTOR  
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