FORMACIÓ TÈCNIC D’INICIACIÓ EN PASSEJADES I DESCENS AMB
BTT (Mòdul 1)
Apreciats alumnes
Us informem que organitzarem una formació de TÈCNIC D’INICIACIÓ EN PASSEJADES I
DESCENS AMB BTT (Mòdul 1) entre el 12 i el 22 de maig de 2022, si no hi ha cap canvi
d’última hora i sempre i quan hi hagi el mínim d’alumnes necessaris.
El calendari seria el següent:
Dijous 12 de maig

9h a 17h aproximadament

Dissabte 14 de maig

9h a 17h aproximadament

Diumenge 15 de maig

9h a 17h aproximadament

Dimarts 17 de maig

18h a 20h (sessió teòrica)

Dijous 19 de maig

18h a 20h (sessió teòrica)

Dissabte 21 de maig

9h a 17h aproximadament

Diumenge 22 de maig

9h a 17h aproximadament (exàmens finals)

Aquest calendari podria canvi per causes de força major.
Heu de passar a fer la inscripció a l’EFPEM ABANS del Dijous 5 de maig a les 18h. L’horari
d’atenció al públic és de les 9:30 h a les 13 h i de les 16 h a les 18 h. (divendres de les
8:30h a les 14:30h).
Si el 5 de maig a les 18h no hi ha un mínim de 7 inscripcions complertes la formació
quedaria suspesa.
S’agafaran com a màxim les 10 primeres matrícules, per ordre d’inscripció, degudament
formulades. (amb tots els documents demanats i el pagament efectuat).
El preu de la matrícula a la formació és de 216€ per persona i cal fer-la efectiva en el
moment de la inscripció. Cal portar la documentació següent per que aquesta sigui
complerta:
-

-

Certificat mèdic per a la pràctica d’activitats físiques esportives
Document que certifiqui que l’interessat està assegurat (CASS, assegurança BTT,
full desplaçament seguretat social espanyola, etc.). Portar només el carnet de la
CASS no és vàlid.
Diploma de primers auxilis (PSC1 o equivalent)

Els alumnes que no hagin fet mai cap formació amb l’EFPEM, també hauran de portar.

-

dos fotos mida carnet
una fotocopia del passaport o DNI (acompanyada de l’original).

Només s’acceptaran les inscripcions amb tots els documents sol·licitats.

La formació es farà en principi a Naturlandia. Per fer aquesta formació és imprescindible
tenir experiència en la pràctica de la bicicleta tot terreny.
El material necessari és el següent:
-

XC: bicicleta de cross country o enduro
DH: bicicleta de descens, enduro o cross country amb doble suspensió
proteccions descens (casc, colzeres, genolleres, ulleres de màscara i guants)

És indispensable entendre el català per poder accedir a la formació. Es farà una
entrevista als alumnes en cas de necessitat.
En cas de no tenir el diploma de primers auxilis l’alumne pot fer la formació però és
indispensable la titulació de primers auxilis (PSC1) per optar a la certificació final.
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