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Benvolguts/Benvolgudes.                    Terrassa, Gener 2021 
 
Aquest document informa de les condicions per als menors de 18 anys que no 
venen acompanyats pels seus pares o tutors legals a les sortides que els dissabtes 
9, 16, 23 i 30 de gener i 6  de febrer organitza  l’empresa FEM ORGANITZA SL. 
 
L’estructura de funcionament contempla la figura d’un controller  a les pistes de 
Port del Comte per resoldre qualsevol tipus de situació que els inscrits puguin tenir, 
però aquesta persona no té cap responsabilitat respecte de les actuacions que els 
menors d’edats puguin fer fora de l’horari de curs (que estant sota el control i guia 
del monitor pertinent).  
 
Un cop finalitzat el curs d’esquí el/la menor, podran quedar-se en el punt de 
l’estació d’esquí, que es trobin  els controllers de l’activitat, esperant l’hora de 
tornada. Si aquests menors volen continuar esquiant, després de l’estructura de 
curs, serà sota la seva responsabilitat (i la dels pares o tutors legals) i hauran 
d’autoritzar-ho, eximint de qualsevol responsabilitat a l’ Ajuntament i l’empresa. 
 
Fora de l’horari de curs l’organització no contempla persones distribuïdes per les 
pistes que se’n facin càrrec dels menors.  
 
De la mateixa manera s’haurà de signar l’autorització per aquells menors que, 
vinguin a les esquiades, sense curs, per tant a esquiar lliurament per tota la 
instal·lació i durant tota la jornada. 
 

 
 
En/Na.............................................................................................Pare/Mare/
tutor del menor..............................................................................................  
 
Conec i accepto les condicions  que  l’empresa FEM ORGANITZA SL  ha exposat 
en aquest document respecte de les condicions en el funcionament per als menors 
de 18 anys que no venen acompanyats per adults amb relació legal o de 
consanguinitat. 
 
És per això que   ____  SÍ 
                          
                           ____  NO    
 
 
AUTORITZO  a continuar esquiant al menor registrat a dalt després de l’horari de 
curs o bé a esquiar lliurament, sense curs, durant tota la jornada. 
 
 

Signatura del pare/mare/tutor                                         
DNI: 
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A U T O R I T Z A C I Ó   P A T E R N A 
 
 

En____________________________________________________________ 
 
amb D.N.I. ________autoritzo al meu/va fill/filla_________________________ 
 
a assistir al Curset d’Esquí organitzat per l’empresa FEM ORGANITZA SL  
 
(Pirineu Evasió) a l’estació d’esquí de PORT DEL COMTE, sota les condicions 
 
establertes. 
 
 
Faig extensiva aquesta autorització a les condicions medicoquirúrgiques que 
 
fos necessari adoptar, en cas d’extrema urgència sota la pertinent direcció 
 
facultativa. 
 
 
 
 
Terrassa, _______ de ____________________ de 2021 
 
 
Signatura Pare, Mare o Tutor legal 
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