GRUP JUVENIL
La Secció de Joves de l’Agrupació Excursionista Muntanya posa en marxa una nova
oferta d’activitats per a menors d’entre 12 i 17 anys inclosos. L’objectiu d’aquestes
noves activitats serà que els més joves de l’entitat puguin practicar i aprendre diferents
disciplines esportives (senderisme, curses per muntanya, orientació, escalada, etc.),
alhora que gaudeixen d’aquestes pràctiques i es formen en els valors propis del
muntanyisme, com el respecte envers els altres i el medi ambient, la solidaritat o la
companyonia. Les activitats seran conduïdes per guies i monitors professionals que
majoritàriament són també membres de la pròpia Secció de Joves de l’entitat.

- Activitats:
 Tallers de muntanya. Una activitat mensual d’un o dos dies en cap de
setmana dedicada a esports de muntanya mitjana, com ara el senderisme, el
muntanyisme, l’orientació, les curses per muntanya o la marxa nòrdica.
 Tallers d’aventura. Una activitat mensual d’un o dos dies en cap de setmana
dedicada a esports d’aventura, com ara l’escalada, el barranquisme,
l’espeleologia, la bicicleta de muntanya, l’esquí alpí o l’alpinisme. Aquestes
activitats s’iniciaran més endavant, a principis del 2021, i s’hauran d’abonar a
part amb el preu estipulat a cada sortida.

- Requisits de participació:
 Tenir una edat compresa entre el 12 i els 17 anys inclosos.
 Abonar la quota de soci AEM anual i la quota de participació en les activitats.
 Facilitar la documentació requerida a la secretaria de l’entitat (a consultar amb
la pròpia secretaria).
 Disposar de l’assegurança d’accidents personals de la FEEC, que tramitarà la
pròpia entitat. Es pot tramitar una assegurança anual o tramitar assegurances
temporals per a cada sortida (consultar preus a la secretaria de l’entitat).
- Quotes:
 Quota de soci AEM infantil anual: 14€
 Quota de participació en els tallers de muntanya: 45€ al trimestre (pagament
en tres trimestres: setembre, gener i abril), o 130€ anuals en un sol pagament.
 Quota de participació en els tallers d’aventura: caldrà abonar cada taller de
forma individual. El preu s’especificarà en el moment de publicitar els tallers.
 Podeu participar en una activitat sense haver-vos fet socis/es ni haver
abonat la quota d’activitats, per provar si us agrada!
- Què INCLOU la quota d’activitats?
 Guiatge dels tècnics i monitors professionals de les activitats.
 Assegurança de Responsabilitat Civil de l’entitat i dels tècnics.
 Participació en els tallers de muntanya.
 Descompte del 10% en el preu dels tallers d’aventura.
 Gestió del lloguer de material en les sortides oficials.
 Descomptes en la compra de material de muntanya a la botiga Equipa’t.
- Què NO INCLOU la quota d’activitats?
 Transport fins al punt d’inici de l’activitat (principalment anirem en transport
públic, i s’abonarà la quantitat pertinent en cada sortida que es faci).
 Participació en els tallers d’aventura (s’hauran d’abonar a part).
 Assegurança d’accidents personals (l’entitat us la pot tramitar).
 Material personal per a realitzar les activitats, ni preu del material de lloguer.

