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SEC 365 · Tardor 2019 · Sortida Port Aventura 
 

1. Horaris i documentació: 

§ Anada: dissabte 19/10/19, 7h00, Palau de Gel. 

§ Tornada: dissabte 19/10/19, 23h00 aprox., Palau de Gel. 

§ Transport amb servei de bus. 

§ Documentació necessària pel viatge: 

o Passaport (i permís de residència, si és el cas). 

o Volant de la CASS 

§ Documentació per enviar per mail a direccio@sec.ad : 

o Autorització (adjunta) signada i amb còpia del passaport o DNI mare/pare. 

§ (la present autorització serà vàlida fins el 31/05/2020 si ja l’heu signada i enviada per mail 
amb la còpia del passaport no cal tornar-ho fer). 

 

2. Activitats planificades i condicions: 

§ Vida de club amb sortida lúdica a Port Aventura ! 

§ Mínim de 20 inscripcions (en cas de no arribar a 20 nens, no es farà la sortida). 

§ Alçada mínima del nen: 120cm (si no arriba a aquesta alçada, no podrà pujar a la majoria de les atraccions. 
Pot venir sense problemes però heu de tenir aquesta informació important). 

 

3. Material necessari: 

§ Motxilla petita amb: 

o Esmorzar, 

o Berenar, 

o  una cantimplora amb aigua, 1 barreta cereals (o altres). 

 

4. Pressupost estimat de la sortida: 80€  

§ Inclou: entrada PortAventura + Ferrari Land, dinar, transport. 

 

No dubtis en contactar-nos: + 376 851 242 · direccio@sec.ad  
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AUTORITZACIÓ DE SORTIDA I INFORMACIÓ MALALTIES, AL·LÈRGIES I/O INTOLERÀNCIES 

 

Jo, ___________________________________________amb passaport/D.N.I. número _________________, en 
qualitat de pare/mare/tutor del corredor/a ________________________________________________________, 
autoritzo la seva participació en els estatges i en les sortides programades pel Soldeu Esquí Club fins el 31 de maig de 
2020 (en cas que el corredor/a estigui inscrit/a). 

 

 

El meu/meva fill/a pateix alguna malaltia, al·lèrgia o intolerància ?  

£ No  £ Si 

Descriure quina malaltia, al·lèrgia o intolerància :  

______________________________________________________________________________________ 

Tractament a seguir  :  

______________________________________________________________________________________ 

Adjuntar còpia del passaport o D.N.I. de la persona que autoritza. 

Data:        Signatura: 


