
La inscripción se realizará por medio de una aplicación desde
internet, accesible desde la intranet de la UPV y nuestra página web:

En ella se deberá cumplimentar todos los campos requeridos y se
asignará la plaza directamente, mientras queden.

Si no quedasen plazas, se le asignará un orden en la lista de espera, a
la cual se recurrirá en el caso de producirse vacantes.

El documento de pago se enviará al correo electr nico indicado en la
inscripci

www.upv.es/eestiu.

ó
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370 €

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre

- Salida desde la U.P.V. a las 9:00 h. del 26 de diciembre
- Albergue juvenil Sta. María del Pilar (Villanúa)

- Regreso el 30 de diciembre por la noche a la UPV
- Esta actividad está cubierta por un seguro contratado al efecto y
que está disponible en la oficina de la Escola d’Estiu.

m

Facilitaremos ordenadores para realizar la inscripci n con el siguiente horario:ó

En el despacho de la Escola d’Estiu (edificio 7C) de 11:00 a 13:00

En el despacho de la Escola d’Estiu (1er piso del edificio
),

Georgina
Blanes
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1999 y 2007

Más información:
Escola d’Estiu
Cami de Vera, s/n
46022 València
Tel.: 963-877-799
escoladestiu@upv.es

En el Servicio de Deportes (planta baja de la EPSG),
de 11:00 a 13:00
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370€

Del 29 de novembre al 2 de desembre
Facilitarem ordinadors per a fer la inscripci amb l´horari següent:ó

Al despatx de l Escola d’Estiu (edifici 7C) d 11:00 a 13:00’ ´

Un any més, per les vacances de Nadal, hem organitzat un viatge per a
gaudir de la neu, aprendre i millorar el teu nivell d'esquí amb monitors

especialitzats. Tot això, passant-ho bé amb l'Escola d'Estiu.

L’ t’ofereix:
4 dies d'esquí
Classes d'iniciació i perfeccionament amb monitors titulats
Material d'esquí
Allotjament i pensió completa
Dinar a les pistes
Equip de monitors d'animació tot el dia

Desdejuni
Pujada a les pistes
Classes d'esquí
Dinar a les pistes
Esquí amb el monitor
Retorn a l'alberg
Temps per a arreglar-se
Sopar
Activitats i vetlades

PREU

INSCRIPCIONS

El preu d'aquesta edició de
l' és de:Escola a la Neu

DADES DEL VIATGE
-Eixida des de la UPV a les 9.00 h del 26 de desembre
-Alberg  Juvenil Sta. Maria del Pilar (Villanúa)
-Equip de monitors d'esquí titulats per la federació
-Monitors de l'Escola d'Estiu
-Tornada el 30 de desembre a la nit a la UPV
-Aquesta activitat està coberta per una assegurança contractada
a aquest efecte i que està disponible a l'oficina de l'Escola d'Estiu.

SOL LICITUDS•

La inscripció es far mitjançant una aplicació inform tica, accessible
des de la Intranet de la UPV i a nostra pàgina web:

Cal emplenar tots els camps requerits, i la plaça s'assigna
directament, sempre que en queden.

Si no queden places, s'assignarà un ordre en la llista d'espera, a la
qual es recorrerà en el cas d'haver-hi vacants.

El document de pagament s'enviarà al correu electrònic indicat en la
inscripció.

à à

www.upv.es/eestiu

A València:

Al despatx de l´Escola d´Estiu (1er pis del Edifici Georgina Blanes),
d 11:00 a 13:00´

A Alcoi:

Al Servei d'Esports (planta baixa de l'EPSG), ´d 11:00 a 13:00

A Gandia:

PIRINEUSd’OSCA

PIRINEUSd’OSCA

places
limitades

L’

de l’

organitza

l’

del 26 al 30
de desembre

xiquets i joves
nascuts entre

1999 i 2007
(ambdós inclosos)

Més informació:
Escola d’Estiu
Cami de Vera, s/n
46022 València
Tel.: 963-877-799
escoladestiu@upv.es


