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Centre Excursionista de Lleida
Comerç, 25 de Lleida (de dilluns a
divendres, de les 19'30h. a les 22h.)
Telèfon: 973-242329 - Fax: 973-234497
Correu.e: cel@cel.cat Web: www.cel.cat

1.a.- MATERIAL DE PRÈSTEC PELS SOCIS/ES DEL CENTRE.

ALTA MUNTANYA:
6 parells de raquetes.
3 piolets (Camp - ).
2 parells de grampons (Camp).
2 ARVA’s (Ortofox F1 – 400)
2 Pales de neu petites (Ortovox – Salewa)
1 Sonda de neu.
ESCALADA:
1 Casc (Boensport).
1 Casc escalada Brenta. (donació Josep Rossinach)
1 parell de peus de gat (núm. aprox. 37)
ESQUÍ DE MUNTANYA:
2 parells d’esquís de muntanya.
2 parells de pells de foca.
VARIS:
1 sac de dormir.
1 motxilla petita (TSL).
1 fogonet.
1 estirilla (Altus).
1 tenda.
1 traje de neopré (verd-negre) Talla: L – XL (donació Josep Rossinach)
1 parell de botes de muntanya (núm. aprox. 40).

1.b: REGLAMENT DEL MATERIAL DE PRÉSTEC:
Per la cessió d’aquest material cal:
1.- Ser soci/a del Centre.
2.- Tenen preferència en la cessió del material aquells socis que hagin fet donació del
material al Centre. Caldrà afegir-ho al llistat de material. No han de deixar cap fiança
per endur-se temporalment el seu material.
Igualment els membres del Grup de Joves tindran preferència sobre la resta de socis del
Centre a l’hora d’agafar el material.
3.- Caldrà omplir una fitxa estandar i es deixarà una fiança que periòdicament fixarà la
Junta del Centre.
4.- En un llibreta de registre s’apuntarà els préstecs, qui l’agafa i quan el tornarà.
5.- L’encarregat del material serà: la responsable de la biblioteca.

1.c: MODEL DE FITXA:

En/na: _____________________________________________ soci/a núm. _____ ,
després de comprovar personalment l’estat del material, agafa _________________
______________ i deixa una fiança de ________ euros.
Es compromet a retornar el material en bon estat abans del dia: _________________
Observacions sobre l’estat del material (en agafar-lo):

Signatura del soci:

Signatura del responsable de l’entitat:
(requisit indispensable)

Data de retorn: _______________________________________
Observacions sobre l’estat del material (en tornar-lo):

Signatura del soci:

Signatura del responsable de l’entitat:
(requisit indispensable)

Motiu de l’endarreriment (si fa al cas): ______________________________________

1.d: TARIFES DEL PRÉSTEC:
ALTA MUNTANYA:
5 parells de raquetes.
3 piolets (Camp - ).
2 parells de grampons (Camp).
2 ARVA’s (Ortofox F1 – 400)
2 Pales de neu petites (Ortovox – Salewa)
1 Sonda de neu.

10 euros.
5 euros.
5 euros.
10 euros.
2 euros.
2 euros.

ESCALADA:
1 Casc (Boensport).
1 Casc escalada Brenta. (donació Josep Rossinach)
1 parell de peus de gat (núm. aprox. 37)

5 euros.
5 euros.
5 euros.

ESQUÍ DE MUNTANYA:
2 parells d’esquís de muntanya.
2 parells de pells de foca.

10 euros.
5 euros.

VARIS:
1 sac de dormir.
1 motxilla petita (TSL).
1 fogonet.
1 estirilla (Altus).
1 tenda.
1 traje de neopré (verd-negre) Talla: L (donació Josep Rossinach)
1 parell de botes de muntanya (núm. aprox. 40).

2 euros.
2 euros.
2 euros.
2 euros.
5 euros.
10 euros.
2 euros.

MATERIAL AMB FIANÇA DE LA SEAM:
1 Trepant
1 Matalàs bloc(blackDiamond).

30 euros.
10 euros.

2.a- MATERIAL DE LA SECCIÓ DE LA SEAM:
MATERIAL AMB FIANÇA:
1 Trepant (Makati)
1 Matalàs bloc (black Diamond).
1 politja amb fre (Petzl).
1 Friend núm. 4,5 (Black Diamond Camalot)
2 ganxos de gel (Charles Moser).
10 cargols de gel.
MATERIAL D’ESCALADA:
9 cintes exprés.
8 mosquetons (KangBanto)
3 mosquetons de ferro seguro (KangBanto)
1 Joc de 8 tascons amb un mosquetó (Faders).
Xapes equipament.
Conjunt de preses.
MATERIAL D’ÚS RESTRINGIT:
1 corda estàtica 10 mm de 50 m
1 corda estàtica 10 mm de 70 m
2 dissipadors de Via Ferrata.

1.- Els membres de la SEAM ompliran la fitxa anterior i faran constar que són de la
SEAM.
2.- En el cas d’agafar el trepant caldrà omplir la fitxa específica.
3.- El material d’ús restringit no es deixarà als socis. Únicament el té la secció per
l’organització d’activitats pròpies.

2.b TARIFES DEL PRÉSTEC:
MATERIAL AMB FIANÇA:
1 Trepant Makati
1 Matalàs bloc (black Diamond).
1 politja amb fre (Petzl).
1 Friend núm. 4,5 (Black Diamond Camalot)
2 ganxos de gel (Charles Moser).
10 cargols de gel.

50 euros
20 euros
2 euros
2 euros
2 euros
2 euros

2.c: MODEL DE FITXA PER PRÉSTEC DEL TREPANT:
En/na: _____________________________________________ soci/a núm. _____ ,
després de comprovar personalment l’estat del material, agafa _________________
______________ i deixa una fiança de ________ euros.
Es compromet a retornar el material en bon estat abans del dia: _________________
Agafo el material per equipar/reequipar: ___________________________________
en la documentació que s’elabori de la via es farà constar obligatòriament que sóc soci
de la SEAM del CEL i faré arribar una breu ressenya de la meva activitat que podrà ser
publicada en la revista ARESTA del Centre i en la seva web.
Observacions sobre l’estat del material (en agafar-lo):

Signatura del soci:

Signatura del responsable de l’entitat:
(requisit indispensable)

Data de retorn: _______________________________________

Observacions sobre l’estat del material (en tornar-lo):

Signatura del soci:

Signatura del responsable de l’entitat:
(requisit indispensable)

Motiu de l’endarreriment (si fa al cas): ______________________________________

3.- MATERIAL ESPECÍFIC:
1 càmera hiperbàrica.
Material de Transmissions:
1 emisora Yaesu FI – 2800M
Núm. 5N580089
5 walkys Yaesu – VX120
Núm. 5m090111
Núm. 5m090112
Núm. 5m090113
Núm. 5m090114
Núm. 5m090115
4 walkys Midland – CT790
Núm. V10500001
Núm. V10500002
Núm. V10500006
Núm. V10500007
1 Antena Sigma
1 Cable Antena Delgado
1 Cable Antena Grueso

Aquest material només es deixarà prèvia petició per escrit dirigida al president de
l’entitat, o en el seu cas el vicepresident, comunicant la finalitat, la durada i possible
solució davant la pèrdua, robatori o ruptura del material.

4.- CONSIDERACIONS FINALS:
1.- Qualsevol desperfecte ocasionat de forma fortuïta o involuntària, o pèrdua, del
material de muntanya passarà necessariament a ser tractat per la Junt directiva que
decidirà el que faci al cas. Podent fins i tot a arribar a fer pagar el material malmès i fer
perdre la condició de soci/a al causant de l’incident.
Davant d’aquesta casuística que es considera extrema, la Junta escollirà un membre que
farà les funcions d’instructor d’un expedient que exposarà davant de la propera reunió
de Junta.
L’afectat podrà recusar l’instructor del cas abans que aquest comenci a recollir
informació. Caldrà que l’afectat hagi estat comunicat per escrit d’aquesta situació.
2.- Qualsevol material que estigui en possessió d’un soci i no hagi estat registrat
corresponentment es considerar furt i s’iniciarà el procés d’obertura d’expedient detallat
en el punt anterior.
3.- Els casos no contemplats en aquest document seran resolts per la Junta Directiva del
CEL o aquella persona que sigui designada.
4.- Aquest document va ser aprovat el dia 2 de juny i la Junta Directiva pot canviar
qualsevol de les anotacions aquí recollides per millorar el funcionament, procurant no
molestar els interessos dels associats. Aspectes que seran recollits en l’acta de reunions
de la Junta o en la confecció d’un nou reglament.

