INFORMACIÓ SOBRE FORFETS
TEMPORADA 2019 – 2020

ATENCIÓ !!! NOVETAT !!!
NOVA TRAMITACIÓ FORMULARIS pels FORFETS DE TEMPORADA****
FRANGES D’EDAT PER ALS FORFETS
Menor 3 (de 0 a 3 anys)
Menor 6 (de 0 a 6 anys)
Infant (7-14 anys)
Junior (15-25 anys)
Adult (26-64 anys)
Veterans I (65-69 anys)
Veterans II (a partir 70 anys)

Nascuts a partir de 01-01-2016
Nascuts a partir de l’01-01-2013
Nascuts entre 2012-2005 (inclosos)
Nascuts entre 2004-1994 (inclosos)
Nascuts entre 1993-1955 (inclosos)
Nascuts entre 1954-1950 (inclosos)
Nascuts el 1949 o abans

TARIFES FORFET 1 DIA

Persona
Adult
Infant
Menor
Veterà I
Veterà II

CLUBS
Tarifa
29 €
22 €
5€
22 €
5€

PVP
Tarifa
34 €
26 €
5€
26 €
5€

TARIFES FORFET PASSEIG
1 dia serà de 4 € per socis del club, (6 € P.V.P.).
Temporada serà de 16 € per socis de club, (65 € P.V.P)

Notes als forfets de dia:
- Per tal d’obtenir aquests descomptes s’haurà de presentar el carnet de soci juntament amb el DNI a les
taquilles de Port Ainé o d’Espot Esquí.
- Aquests descomptes no són acumulables a altres ofertes, promocions i/o descomptes.
- Els preus són amb IVA inclòs
- Els preus no inclouen assegurança d’esquí

TARIFES FORFETS DE TEMPORADA
TRAMITACIÓ - NOVETAT !!!
Segons ens ha demanat SKIPALLARS, aquesta temporada per tramitar tots els tipus de
forfets de temporada cal:
 Tramitar-los abans del dia 30/11/2019 i si els voleu tenir a l’inici de
temporada abans del 18/11/2019.
 emplenar els formularis adjunts
 marcar la casella sobre la Protecció de Dades i signar pel sol·licitant.
 adjuntar una foto de carnet (antics i nous socis) i cal que sigui:
o recent
o mida i format carnet
o a color amb fons neutre
o sense accessoris
o NO escanejada


realitzar el pagament per ingrés o transferència al compte del club TXE
indicant nom i cognoms – forfet de temporada:
 IBAN ES41 2100 3616 89 2200120386 TXE



portar els formularis originals o enviar per correu POSTAL a:
PIRINEU EMOCIÓ – TXE
Av. Sant Miquel del Pui, 43
25500 La Pobla de Segur
Dilluns a Divendres: de 9.30 a 13.00 i de 16.00 a 20.00

NO S’ADMET L’ENTREGA DE FORMULARIS PER CORREU ELECTRÒNIC
PREUS 2019-20
FORFETS TEMPORADA

Persona

Tarifa

Adult
Junior
Infant
Veterà I

399 €
339 €
299 €
299 €

CLUBS
PROMO Dt. Fins
30/11/19
319 €
271 €
239 €
239 €

Tarifa
463,50 €
394 €
348 €
348 €

PVP
PROMO Dte.
Fins 02/12/19
371 €
315 €
278 €
278 €

Els forfets de temporada de Club seran vàlids per les estacions d’Espot, Port Ainé i Tavascan i un 50% de descompte
en el forfet de dia de La Molina, Vallter 2000 i Vall de Núria. Excepte els forfets de Menor 6 i Veterà II que seran
vàlids per totes les estacions del Grup FGC i també per Tavascan.

FORFET DE TEMPORADA FAMILIA NOMBROSA/MONOPARENTAL CLUB
Descompte especial per a FAMILIES NOMBROSES/ MONOPARENTALS: S’aplica el descompte per cada membre no
acumulable a altre ofertes.

Persona
Adult
Junior
Infant
Veterà I

FAMILIA NOMBROSA/MONOPARENTAL CLUBS
Tarifa
PROMO Dt. Fins 30/11/19
371 €
297 €
315 €
252 €
278 €
222 €
278 €
222 €

FORFET DE TEMPORADA FAMILY CLUB
Descompte especial per a famílies que comprin 3 o més forfets de temporada. Caldrà omplir el formulari especial
FAMILY CLUB (adjunt).

Persona
Adult
Junior
Infant
Veterà I

FAMILY CLUB 3 o 4 persones
PROMO Dt.
Tarifa
Fins 30/11/19
380 €
304 €
323 €
258 €
285 €
228 €
285 €
228 €

FAMILY CLUB 5 persones o més
PROMO Dte.
Tarifa
Fins 30/11/19
371 €
297 €
315 €
252 €
278 €
222 €
278 €
222 €

FORFET DE TEMPORADA MENORS 3, MENORS 6 I VETERÀ II
Per als Menor 3, Menor 6 i Veterà II s’aplicarà la Tarifa PVP en tots els casos:
Persona
Menor 3
Menor 6
Veterà II

Tipus de forfet
Forfet Temporada
Forfet Temporada GRUP FGC*
Forfet Temporada GRUP FGC*

Tarifa
28 €
55 €
55 €

FORFETS DE VARIS DIES DE LLIURE ELECCIÓ

8 DIES LLIURE ELECCIÓ
5 DIES LLIURE ELECCIÓ
8 DIES LLIURE ELECCIÓ
5 DIES LLIURE ELECCIÓ

Persona
Adult
Adult
Infant
Infant

CLUBS
Tarifa
176 €
120 €
136 €
90 €

PVP
Tarifa
216 €
145 €
168 €
110 €

Aquest forfet dona l’opció d’esquiar a les estacions d’Espot esquí i Port Ainé els dies que el soci esculli
lliurement durant la temporada. Aquests forfets en cap cas es poden bescanviar/utilitzar a Tavascan.
Aquests forfets són nominals i només els podrà utilitzar la persona titular del mateix.
Els forfets de varis dies de lliure elecció només podran adquirir-se directament a taquilles fent un pagament o
bé en efectiu o bé en tarja. En cap cas es podrà comprar anticipadament fent el pagament per transferència.
Per tal d’obtenir aquests descomptes s’haurà de presentar el carnet de soci juntament amb el DNI a les
taquilles de Port Ainé o d’Espot Esquí. Els preus no inclouen assegurança d’esquí.

DESCOMPTES EN SERVEIS A PISTES
Dinar a pistes:
 A l’autoservei d’Espot o a l’autoservei/cafeteria 2100 de Port-Ainé: 7.95 €
Inclou: 1r plat + 2n plat + pa + postres (no inclou beguda) o bé entrepà + patates
fregides + beguda.


Al Bufet lliure de l’Hotel Port Ainé 2000: 12.00 €.

Lloguer de material Port Ainé: 10% de descompte en el lloguer de material de Port Ainé
presentant el carnet del club
Servei de Guarderia: 15% de descompte en el servei d’1 hora de guarderia tant d’Espot
com de Port Ainé presentant el carnet del club.

Parc Lúdic d’Espot i Port Ainé: 10% de descompte en les activitats pròpies presentant el
carnet de club.
A més l’adquisició del forfet de temporada dona dret a gaudir d’un descompte del 50% pel
titular en l’adquisició de forfet de dia PVP de la resta de les estacions del Grup FGC. També
a descomptes en serveis i productes de l’estació i negocis vinculats.

EMPADRONATS I ESCOLARITZATS AL PALLARS JUSSÀ
Data límit de tramitació el 18 DE NOVEMBRE 2019
Hi ha 2 modalitats per treure forfet de temporada i cal que cada família faci els seus càlculs per saber quina li
convé més:

Tramitació individual:



Els adults han de presentar certificat d’empadronament + sol·licitud emplenada + còpia de la transferència a
l’ajuntament de La Pobla de Segur o al Consell Esportiu
Els escolaritzats han de presentar fitxa emplenada + còpia de la transferència al centre escolar

Persona
Veterà II (70 anys o més | nascuts el 1949 o abans
Veterà I (65 a 69 anys | nascuts entre 1950 i 1954
Adult (26 a 64 anys | nascuts entre 1955 i 1993
Jove (18 a 25 anys | nascuts entre 1994 i 2001)
Infant (7 a 17 anys | nascuts entre 2002 i 2012)
Menor (0 a 6 anys | nascuts entre 2013 i 2019)

Preu del Forfet
28 €
111 €
315 €
189 €
111 €
28 €

Tramitació familiar: PACK FAMILIAR – CONSELL COMARCAL
Tarifa aplicable per la compra mínima d’un forfet d’adult + un jove, infant o menor. Els adults han d’estar
empadronats al Pallars Jussà i el Jove, Infant o menor han d’estar escolaritzats al Pallars Jussà o ser UNIVERSITARI.
Documentació obligatòria a adjuntar:
Certificat d’empadronament
Certificat escolarització
Còpia del Llibre de Família
Resguard de pagament
DNI dels titulars
Fitxa emplenada conjunta per cada família

PREUS:
Adult: 315 €
Jove: 52 € !!!
Infant: 52 € !!!
Menor: 5 €

(de 26 a 64 anys)| nascuts entre 1955-1993)
(de 18 a 25 anys| nascuts entre 1994-2001)
(de 7 a 17 anys| nascuts entre 2002-2012)
(de 0 a 6 anys | nascuts a partir de 2013)

Us podeu descarregar els formularis al següent enllaç:
http://www.cepallarsjussa.cat/

Transferències forfets empadronats:
CC La Caixa: ES91- 2100-3675-71-2200205882
CONCEPTE: Nom i Cognoms del titular. Una transferència per persona
Aquest model s’ha de tramitar directament al Consell Esportiu, Comarcal o Ajuntament de La Pobla de Segur (3
punts de recollida de documentació per als habitants del Pallars Jussà). Les famílies que vulguin utilitzar aquest
formulari han demanaran un certificat d’escolarització dels fill/a.

Per qualsevol dubte o pregunta us podeu adreçar al nostre email

totsperlesqui@gmail.com
o al telèfon 609 700 744

BONA TEMPORADA
A TOTS !!!

