FITXA DE LES SORTIDES
DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

TÍTOL DE L'ACTIVITAT: KAYAC A LES MURALLES DE FINESTRES
DIA: Dissabte 23 de Setembre de 2017
COORDINA: Jordi Climent. 600 879 850 ciotto7979@gmail.com
HORA I LLOC DE SORTIDA: A les 7:50, al Camp d’Esports
BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La intenció és embarcar amb els kayacs des de Blancafort, i dirigir-nos cap a les muralles
de Finestres, una curiositat geològica espectacular!

L’empresa que ens proporciona el material demana un mínim de persones, ja que en
principi no surten des de Blancafort, però si som un grup, ens ho faran. Per aquesta raó,
de moment i amb temps, cal saber quantes persones esteu interessades en la sortida.

MATERIAL NECESSARI: vestit de bany, samarreta, protecció solar, ulleres de sol (amb
sistema de subjecció), gorra o mocador pel cap, calçat apte per l’aigua o de recanvi, i
aigua (recomanat 1’5l/persona), menjar (opcional)

El preu de lloguer dels kayacs són:
Kayac individual: 30 eur
Kayac doble: 50 eur
Hi ha l’opció pels qui vulgueu portar canalla petita (3-4 anys), fer un kayac tripe (cal
comunicar-ho).
El lloguer del kayac inclou: Pala, armilles salvavides, impermeable, cobrebanyeres, mapa
de la zona, casc, corda d'arrossegament i bossa impermeable per a la teva càmera i
telèfon.
Per a fer la reserva de plaça, cal que ho comfirmeu a secretaria del Centre, i fer una
paga i senyal de 10 eur per persona, indicant el nom i si voleu kayac individual o
doble (màxim 45 persones)
Màxim per fer la reserva, diumenge 3 de setembre.

Avis Legal: En compliment de la LLEI 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les
seves dades personals seran introduïdes en el nostre fitxer de FICHESOCIS automatitzat de dades personals, amb la finalitat de:
Gestió d´activitats associatives, culturals, recreatives, esportives, socials i realitzar fotos per al lloc web del Centre. Pot exercir els seus
drets d’accés, modificació, cancel·lació, oposició i revocació d'aquestes dades, a l'adreça: C\ COMERÇ 25 amb codi postal 25007 de
LLEIDA o a cel@cel.cat

