PROGRAMA DEL CURS
Divendres 24 de Maig
Club EGAN - Igualada
20:00h
Presentació del curs
Teòrica: Material Personal Basic
Entrega material personal
Teòrica: Historia
Teòrica: Ecologia i protecció del medi I
Dissabte 25 de Maig
Club EGAN - Igualada
08:00h
Teòrica: Tècniques de progressió sense corda
Teòrica: Tècniques de progressió amb corda I
10:30h
Pràctiques: Estrets Riera Carme

Dissabte 01 de Juny
08:00h
Teòrica: Seguretat – Prevenció d’accidents I
09:00h
Pràctiques: Torrent de la Corva
Diumenge 02 de Juny
09:00h
Pràctiques: Barranc del Pas de l'Escalell
Dissabte 29 de Juny
09:00h
Pràctiques: Barranc 12 cascadas del Liri
Diumenge 30 de Juny
09:00h
Pràctiques: Barranc Ramastue

Diumenge 26 de Maig
10:00h
Pràctiques: Gorgues del Riu de la Glorieta
*El lloc de les sortides pot variar en funció de les condicions climatològiques i del cabal del riu

NORMES DE PARTICIPACIÓ
- Podran participar-hi tots els majors de divuit anys.
- El participant es compromet a seguir les indicacions dels tècnics.
- El Director del curs, es reserva el dret d’excloure del curs, a qualsevol participant que incompleixi les normes de seguretat, de
convivència, de respecte al medi natural o que presenti desinterès o manca de capacitat.
- La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les condicions climatològiques o de seguretat ho
aconsellen.
- L’entitat organitzadora no es farà responsable dels perjudicis que pugui ocasionar el participant al no seguir les indicacions
dels tècnics.
- L'inscrit renúncia expressament a qualsevol reclamació judicial, civil, o penal que pugui originar-se per la pràctica de
l’activitat, per danys i perjudicis tant materials com personals que pugui patir en la pràctica o activitat esportiva, per
l’esdeveniment dels fets que no es puguin preveure, o que, previstos, no es puguin evitar (Art. 1105 del Codi Civil).

REQUISITS
- Només poden participar-hi majors de 18 anys.
- Saber nedar mes de 50 metres

INSCRIPCIONS
Espeleo Grup Anoia (EGAN) - Plaça Doctor. Mercader , s/n ( al costat del Museu Comarcal), Igualada.
Divendres de les 21 h. a les 22 h.
Per correu electrònic: eganceci@gmail.com
Online: Clica aquí

PREU D'INSCRIPCIÓ: 115€
(Inclou llicència FCE - A Bàsica)
L'EGAN proporcionarà tot el material de progressió individual i col·lectiu necessari per realitzar les pràctiques durant el curs.
El preu no inclou les despeses de desplaçament, manutenció i pernoctació.

MATERIAL A APORTAR:
Escarpins de neoprè.
També recomanem portar guants de neoprè, bidó estanc i motxilla.
EL CURS ESTÀ LIMITAT A 15 PLACES.

INFORMACIÓ
Karla Tel: 628.479.079 / Josep Tel: 676.041.084 / eganceci@gmail.com

