
Nom:________________________________________

Cognoms:___________________________________

Data de naixement:_________________________

Adreça:_____________________________________

Núm.:_______________Pis: ____________________

Població:_______________________ CP:_________

DNI:________________ Professió:______________

Tel:_________________ Mòbil:__________________

E mail:_______________________________________

Signat:

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

 
INSCRIPCIONS:

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS
 C/Corró, 10-Apartat de correus 207

08400 Granollers
Tel: 938 600 147. Mòbil: 600 36 30 97
E mail: gieg-granollers@hotmail.com

 web:www.aeg.cat (secció espeleologia)

COL·LABORADORS:

GRUP D’INVESTIGACIONS 
ESPELEOLÒGIQUES DE GRANOLLERS

Disseny: Orbital Pixel, S.L. orbitalpixelsl@gmail.com

Del 12 de novembre  
al 3 de desembre

2014

33è curs
d’iniciació  
“Nivell 1” a 

l’espeleologia



PROGRAMA:

Dimecres 12 de novembre:
–  Presentació del curs i xerrades de material, 

història de l’espeleologia i estructura 
federativa.

Diumenge 16 de novembre:
– Sortida: cavitat horitzontal.

Dimecres 19 de novembre:
– Sessió teòrica: tècniques de progressió 1.

Dissabte 22 de novembre:
– Sortida exterior: paret de pràctiques.

Diumenge 23 de novembre:
– Sortida: cavitat vertical.

Dimecres 26 de novembre:
–  Sessions teòriques: protecció de les  

cavitats i prevenció d’accidents.

Cap de setmana 29 i 30 de 
novembre:
– Sortida cap de setmana: cavitats verticals.

Dimecres 03 de desembre:
– Clausura i valoració del curs.
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FINALITAT:

Aquest curs té com a finalitat donar a conèixer
totes les tècniques necessàries per gaudir 
amb la màxima seguretat de l’apassionant 
món subterrani de l’espeleologia.

ASSISTENTS:

Podran prendre-hi part tots els majors  
de 18 anys.

CURS:

Preu: 100 € per socis i 120 € per no socis. 
Inclou targeta d’assegurança obligatòria, 
llicència federativa i material personal i 
col·lectiu.
Apunteu-vos, la diversió està assegurada!!

LES PLACES SÓN LIMITADES

Per a més informació:
Dirigiu-vos a:
Direcció: C/Corró núm.10, 08400 Granollers
— La secretaria de l’AEG  

(dimecres, dijous de 20-22h).
— La secció d’espeleologia, 3r pis  

(divendres de 21 a 22).
  — E mail: gieg-granollers@hotmail.com
Mòbil: 600 36 30 97

DRETS I DEURES:

Els cursetistes es comprometen a 
seguir les indicacions dels monitors, els 
quals, juntament amb l’Entitat no es fan 
responsables dels accidents que puguin 
sorgir en no complir les indicacions 
donades. 

Tot cursetista que no respecti les 
normes de convivència, la natura o 
no mostri interès pels ensenyaments, 
perdrà tots els drets de continuar fent 
el curs, si la direcció d’aquest ho creu 
convenient. 

Qualsevol cas no previst en aquest 
reglament, serà resolt per la direcció 
del curs, que així mateix efectuarà 
els canvis que les circumstàncies 
aconsellin. 

Una vegada es doni per finalitzat el  
curs, es planificaran sortides per tal  
de practicar l’espeleologia.

LES CLASSES TEÒRIQUES 
ES REALITZARAN AL LOCAL 
SOCIAL D’AQUESTA ENTITAT  
DE 21 A 23H.

TOTS AQUELLS QUE ESTIGUIN 
EN POSSESSIÓ DE LA TARGETA 
FEDERATIVA CATALANA
D’ESPELEOLOGIA 
CORRESPONENT A L’ANY 2013 
GAUDIRAN D’UN DESCOMPTE 
ESPECIAL DE 45 € EN EL CURS.


