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AV 
SECCIÓ ESPORTIVA DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

 ____________________________________________________________________________  

ACTIVITATS ESPORTIVES D’AVENTURA 

La Fundació Pere Tarrés realitza les activitats fisicoesportives en el medi natural amb la pròpia Secció Esportiva de la 
FPT i subcontractant  per a determinades modalitats esportives  empreses  especialitzades en esports d’aventura. 
Totes les entitats col·laboradores estan degudament inscrites al Registre d’Entitat Esportives de la Generalitat de 
Catalunya i compleixen la legalitat vigent (Decret 56/2003, 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats 
fisicoesportives en el medi natural) i desenvolupen les activitats amb personal amb la formació adequada i el material 
corresponent per a la pràctica dels esports proposats.  

El preu de l’activitat esportiva està inclosa en el preu de l’estada  que es realitza en una instal·lació de la Fundació 
Pere Tarrés i el seu pagament es realitza conjuntament amb els altres serveis. 

Les activitats d’iniciació esportiva que organitza la Fundació Pere Tarrés venen descrites a les Fitxes de descripció de 
l’activitat que trobareu en l’enllaç www.peretarres.org/seccioesportiva on també trobareu  tota la informació que 

estem obligats a facilitar-vos de conformitat al decret esmentat anteriorment.  

Els participants han de dur posat calçat esportiu lligat obligatòriament, i pantalons i màniga llarga preferentment. 

Els participants han de seguir les indicacions dels tècnics i respectar i complir les normes de seguretat per a participar 
de les activitats. 

No cal ser-ne experts, doncs són activitats d’iniciació o poca dificultat. 

Els participants menors d’edat han de disposar de la corresponent autorització, per la pràctica de l’esport indicat,  per 
això cal que previ a l’inici de l’activitat ens feu arribar la corresponent autorització dels pares o tutors legals degudament 
signada.  

 ____________________________________________________________________________  

 
D’acord amb el decret 56/2003 de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural, els participants 
menors d’edat han de disposar de la corresponent autorització, per la pràctica de modalitats esportives en les colònies de la Fundació 
Pere Tarrés,  per això cal que previ a l’inici d’aquestes activitats ens feu arribar la corresponent autorització dels pares o tutors legals 
degudament signada. 
 
En.......................................................................................................................... amb DNI núm........................................................ 

com a pare, mare o tutor  d’en / na ..................................................................................................................................................... 

MANIFESTO:  
a) Que he llegit, conec  i accepto les condicions de participació a l’activitat ..............  i  que consten en la pàgina 

web de la Fundació Pere Tarrés  
 

b) Que se m’ha facilitat  i conec la informació en relació a les activitats d’iniciació esportiva que realitzarà el 
meu/va fill/a, que consten a l’enllaç: www.peretarres.org/seccioesportiva 

 

 AUTORITZO al meu fill/a a participar  en totes les activitats d’iniciació esportiva de l’activitat on està inscrit. 

 NO AUTORITZO, les marcades amb una creu i SÍ AUTORITZO a tota la resta. 

 BTT  Tir amb arc  Slackline 

 Orientació amb GPS  Rocòdrom  Camp aeri 

 Tirolina  Ràpel  Caiac de mar o en pantà 

 Piragüisme aigües 
tranquil·les 

 Ràfting  Bateig de mar en vela 
lleugera 

 Windsurf 

 Bodyboarding 

 Open Kayak 

 Pàdel surf 

 Iniciació al Barranquisme 

 Trekking 
 

 Hípica 

 Patinet (scooter) 
 

 
 
 
........................................,a........................del .............................................. 

 
Signatura 


