
· Entrega per part dels socis declaració Responsable Covid-19 de cada nen/a soci

· Esglaonament d’inici i fi de curset pactat amb altres clubs

· Acompanyament dels nens al lloc d’inici només un adult en cas dels més petits. 
En el cas dels més grans un cop definits els llocs d’inici que hi vagin sols per evi-
tar aglomeracions (sempre que no s’hagi de comentar amb el monitor/a algun 
tema)

· Cues i trajecte dels remuntadors amb mascareta obligatòria Durant el trajecte 
dels remuntadors no hi haurà limitació en tractar-se d’instal·lacions a l’aire lliure.

· No caldrà dur la mascareta durant la pràctica de l’esquí

· Escalfaments, curset i esmorzars amb grups estables, no barrejarem grups

· Amb els grups de mitjans i grans s’evitarà anar al bar. Amb els grups dels més 
petits anirem a esmorzar a la part exterior del pla de Masella i serà per grups

· Per aquesta temporada recomanem, més que mai, que tots els nens portin l’es-
morzar a les butxaques per tal d’evitar la zona del bar

· Mantenir distancia amb altres esquiadors, 1,5 m

· A les nostres oficines hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic 
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PROTOCOL I POLÍTICA DE
CANCEL·LACIÓ PER COVID-19
El Club d’Esquí Vall Ceretana complim amb els proto-
cols marcats per sanitat per evitar el contagi i propa-
gació de la Covid-19, en tots els seus processos i de 
manera preventiva adreçades a tot l’equip Vall Cere-
tana i a tots els socis.

Totes aquestes mesures són les que ara mateix marquen les autoritats sanitàries. Si 
durant el transcurs dels nostres cursets surt una nova legislació o varien les mesu-
res sanitàries us les faríem arribar.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

En cas de tancament total de l’estació de Masella amb la impossibilitat de la pràcti-
ca total de la nostra activitat i de consumir els dies la resta de la temporada, es farà 
una devolució de la part proporcional del % de la temporada en la que ens trobem 
en aquell moment.

Les mesures que des del club es prendran són les
següents:


