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CASAL D’ESTIU DE TRIAL 2020 
Com cada any, torna el Casal d’Estiu 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 són 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 

ON HO FEM  DATES  HORARIS 

 
INSTAL·LACIONS DE  
L’ESCOLA DE TRIAL LEVEL 
 
Sant Pere de Torelló 
- Urbanització La Riera - 

  
Del 29 de juny al 31 de juliol,  
de dilluns a divendres. 
 
Tu esculls quines setmanes vols  
venir! 

  
De 09:00h. a 13:00h. 
 
Els nens i nenes es podran  
deixar a partir de les 08:45h. i  
venir a recollir fins a les 13:15h.  

 

REQUISITS I DOCUMENTACIÓ 

· 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) i mascareta. 

· Si no tens bicicleta te la deixem! 

 

El mínim d'alumnes per setmana són cinc. Si no s'arriba a aquest mínim, es retornarà els diners dels 

participants que s'hagin inscrit aquella setmana. 

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

www.level.cat  > Llicències 2020 

 

IMPORTANT: Cal enviar el formulari d’inscripció i el Compromís de Responsabilitat que trobareu a continuació, 

a trial@level.cat, juntament amb una fotocòpia del DNI i de la Targeta Sanitària abans del 21 de juny. Si ja 

s’ha assistit a les nostres classes, no cal que adjunteu la fotocòpia del DNI ni la Targeta Sanitària.  

http://www.level.cat/
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ACTIVITATS 
Tenim preparades un conjunt de dinàmiques que faran gaudir els nens d’aquest estiu d’una manera divertida i 
participativa, tot aprenent els fonaments del trial i de la conducció de la bicicleta. 
Els pilots més avançats destinen el matí als entrenaments de trial i, els participants en etapa d’iniciació, es 
centren en la millora de la conducció, l’aprenentatge del trial i els fonaments del pilotatge.  
 

 

Els jocs i les diferents dinàmiques enfocades al trial ajuden a la cohesió i al respecte dels participants: 

Gimcanes. 

Dominem la bicicleta! 

Jocs i exercicis d'equilibri. 

Sortim a la natura! 

Aprenem les tècniques del trial! 

Perfeccionem les tècniques del trial! 

Simulació d'una competició amb els amics. 

Jocs d'aigua. 

I molt més! 

 

PREUS I PAGAMENTS 
Una setmana 55€, dues setmanes 110€, tres setmanes 160€, quatre setmanes 210€, 5 setmanes 250€. 

El segon germà inscrit tindrà un descompte del 5%. 

Aquests preus inclouen tot el material que s’utilitzarà i l’entrada a la piscina en el cas que s’hi pugui assistir.  

 

El pagament es realitzarà el primer dia d'assistència. Les setmanes no es podran fraccionar en cas que algun 

dia no es pugui venir. 

 

http://www.level.cat/
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INSCRIPCIÓ CASAL ESTIU 2020 
Cal enviar aquest full d’inscripció i el Compromís de Responsabilitat següent a trial@level.cat abans del 21 DE JUNY, 

juntament amb una fotocòpia del DNI i de la Targeta Sanitària. Si alguna vegada has assistit a les nostres classes no cal 

que adjuntis ni la fotocòpia del DNI ni la de la Targeta Sanitària. 

RESERVA DE SETMANES  

          29 juny al 3 juliol                6 al 10 juliol                 13 al 17 juliol                     20 al 24 juliol                 27 al 31 de juliol 

DADES DEL NEN/A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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?...................................................................... 

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 

Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sempre a l’empara de la pertinent 

direcció facultativa. Així mateix el/la sotasignat declara que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una normal relació amb els dames 

companys i que està vacunat segons la normativa sanitària vigent. El sotasignat declara que pot prendre la medicació necessària, puntualment i en cas de 

necessitat i que en cas de qualsevol incidència que pugui sorgir per causa del subministrament administrat, se’n fa l’únic responsable. 

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i 

familiar i a la pròpia imatge. És per això que dono el meu consentiment a la direcció de l’Escola de Trial LEVEL per poder fer ús de fotografies i/o vídeos on 

apareguin els meus fills/es. 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques 

respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal, l’informem que les dades personals facilitades estan incorporades al nostre fitxer titularitat de Escola de Trial LEVEL. L’informem que la finalitat de la 

recollida i tractament de les dades és la gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent i que es recullen exclusivament aquelles dades 

necessàries pel correcte desenvolupament de la mateixa. Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, 

supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del 

document d’identitat al correu electrònic: trial@level.cat  

 

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

 

SIGNATURA D’AUTORITZACIÓ MARE/PARE/TUTORA/TUTOR  
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COMPROMÍS DE RESPONSABILITAT PER LA PARTICIPACIÓ AL CASAL D’ESTIU A 

LES INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA DE TRIAL LEVEL 

 

Esportista:………………………………………………………………………………......................................  

Data de naixement: …… /……. /….……..  DNI: ……………………………  

Mitjançant aquest document, jo.....……………………………………………................…., declaro que he 

estat degudament informat/da, en un llenguatge objectiu i clar, que la decisió d'utilitzar les instal·lacions 

esportives, amb la finalitat de participar en aquest casal d’estiu és fruit d'una decisió personal, amb la 

que he pogut valorar i ponderar conscientment els beneficis i efectes de la participació del meu fill/a que 

comporta l'actual situació de pandèmia.  

Manifesto que ni jo ni el meu fill/a que participa al casal d’estiu no ha estat en contacte amb persones 

infectades en els darrers 14 dies, no té símptomes com ara tos, febre, alteracions del sabor ni olfacte, ni 

és persona pertanyent als col·lectius de risc. 

Manifesto que he estat adequadament informat/da de les mesures que haig de tenir en compte jo i el 

meu fill/a que participa al casal d’estiu per a reduir els riscos i sé que els responsables de les 

instal·lacions no poden garantir la plena seguretat en les instal·lacions en aquest context.  

Manifesto que he estat informat/da i advertit/da sobre els riscos que podria sofrir jo i el meu fill/a que 

participa al casal d’estiu si contrec la malaltia COVID19, així com les conseqüències i possibles seqüeles 

que podria comportar no sols per a la meva salut, sinó també per a la dels altres. 

Manifesto que el meu fill/a que participa al casal d’estiu i que per el que signo aquest document, té el 

calendari de vacunes degudament actualitzat. 

Em comprometo a seguir les directrius del Club o entitat esportiva on exerceixo la meva activitat, de les 

autoritats sanitàries, que conec degudament, així com les recomanacions de la FCC, la Federació 

Catalana de Ciclisme i el meu Metge Assistent.  

Entenc el risc i la possibilitat d'infecció per COVID-19, i soc conscient de les mesures que he d'adoptar 

jo i el meu fill/a que participa al casal d’estiu per reduir la probabilitat de contagi: distància física, 

mascareta respiratòria, rentat de mans freqüent i romandre a casa de manera prioritària. Finalment, fent 

ús dels drets garantits per la llei, declaro la meva intenció d’inscriure al meu fill/a al casal d’estiu de 

l’escola de trial LEVEL, assumint personal i individualment totes les conseqüències i responsabilitats.  

 

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

 

SIGNATURA D’AUTORITZACIÓ MARE/PARE/TUTORA/TUTOR  
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