FORFETS
TEMPORADA 2019/20

Aquest any com a novetat caldrà que tots els socis, antics i nous, emplenin el formulari de sol·licitud
en compliment de la LOPD (Nova Llei de Protecció de Dades) adjuntant una fotografia de carnet.
La foto, que serà d’obligatòria renovació, cal que compleixi els següents requisits per adequar-se al
nou sistema d’accés a les estacions: foto recent, mida i format carnet, a color amb fons neutre i
sense accessoris.
IMPORTANT
Per donar compliment a la nova llei de protecció de dades, FGC només acceptarà formularis
originals (no escanejats ni enviats per correu electrònic).

Com tramitar el forfet de temporada 2019/20
Emplenar el formulari de sol·licitud a mà (MAJÚSCULES) o amb ordinador, signar, afegir la
fotografia i entregar-ho a l’oficina de l’AEPallars de dilluns a divendres de 10:00h a 14:00h i de
16:00h a 20:00h o bé enviar-ho per correu postal certificat a:
Associació Esportiva Pallars
Ap. de correus nº9
25560 SORT (Lleida)
Un cop rebut el formulari l’AEPallars us ho confirmarà via correu electrònic, afegirà el segell del
club i, si heu realitzat el pagament, ho entregarà a Skipallars per tal de tramitar el vostre forfet.
Per a poder fer-ho correctament, el formulari haurà d’estar degudament complimentat, signat
pel sol·licitant i amb la casella sobre la Protecció de Dades marcada.
Per a realitzar el pagament heu de fer una transferència al nº de compte de l’AEPallars per
l’import total dels forfets sol·licitats i indicant al concepte: Nom i Cognoms de la família o del
titular del forfet. Us recordem que si heu enviat el formulari però no efectueu el pagament,
l’AEPallars no podrà enviar la sol·licitud de forfet a Skipallars.
Nº de compte AEPallars: ES49 2100 0043 9302 0022 2813
Un cop l’AEPallars disposi dels forfets, es farà un comunicat perquè tothom qui els hagi
sol·licitat pugui passar a recollir-los per l’oficina de l’AEPallars.
Per a totes les sol·licituds rebudes abans del 18 de novembre de 2019, Skipallars garanteix
l’entrega dels forfets abans de l’inici de temporada.
Des de l’AEPallars us recomanem que sigueu previsors i sol·liciteu els vostres forfets el més
aviat possible.

TARIFES FORFETS DE TEMPORADA

INFORMACIÓ SOBRE 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 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

Els forfets de temporada de Club AEPallars 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.

·FORFETS DE TEMPORADA
Preu socis AEPallars
Persona

Tarifa

Adult
Junior
Infant
Veterà I

399 €
339 €
299€
299 €

Descompte
fins al 01/12/19
319 €
271 €
239 €
239 €

PVP (no socis AEPallars)
Tarifa
463,5 €
394 €
348 €
348 €

Descompte
fins 01/12/19
371 €
315 €
278 €
278 €

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 €

*El forfet de temporada de GRUP FGC és vàlid per totes les estacions del Grup FGC.

·FORFET DE TEMPORADA FAMILIA NOMBROSA/MONOPARENTAL CLUB
Descompte especial per a FAMILIES NOMBROSES / MONOPARENTALS (a partir del primer
membre): Caldrà adjuntar al formulari còpia del carnet de família nombrosa de cada membre.
S’aplica el descompte per cada membre no acumulable a altre ofertes.
FAMILIA NOMBROSA/MONOPARENTAL
CLUBS
Tarifa
PROMO Dt. Fins 01/12/19
371 €
297 €
315 €
252 €
278 €
222 €
278 €
222 €

Persona
Adult
Junior
Infant
Veterà I

·FORFET DE TEMPORADA FAMILY CLUB
Descompte especial per a famílies que comprin 3 o més forfets de temporada. Caldrà emplenar
el Formulari FAMILY. Caldrà adjuntar al formulari còpia del llibre de familia.

Persona
Adult
Junior
Infant
Veterà I

FAMILY CLUB 3 o 4 persones
PROMO Dt.
Tarifa
Fins 01/12/19
380 €
304 €
323 €
258 €
285 €
228 €
285 €
228 €

FAMILY CLUB 5 persones o més
PROMO Dte.
Tarifa
Fins 01/12/19
371 €
297 €
315 €
252 €
278 €
222 €
278 €
222 €

· FORFET DE TEMPORADA DE PASSEIG
El forfet de temporada de Passeig només serà vàlid per Espot amb accés al TC La Roca i a
Port Ainé amb accés al TC Roní i en cap cas es podrà accedir al telecadira amb material
d’esquí.
PASSEIG
Totes les persones

AEPallars
Tarifa
16 €

PVP
Tarifa
65 €

Notes als forfets de temporada:
Els Menors 3, Menors 6 i Veterans II emplenaran el Formulari Forfet i no tindran
descompte específic, sinó que se’ls aplicarà el P.V.P. en tots els casos i de forma lineal
durant tota la temporada.
Els preus són amb IVA inclòs i no inclouen assegurança d’esquí.
Comptaran com a tarifa de promoció totes les transferències fetes fins al 01/12/2019, a partir
d’aquesta data les transferències s’hauran de fer amb l’import de la tarifa corresponent.
Per a totes les sol·licituds rebudes abans del 18 de novembre de 2019, Skipallars garanteix
l’entrega dels forfets abans de l’inici de temporada.

TARIFES FORFETS DE DIA
Els següents forfets no els tramita l’AEPallars i han d’adquirir-se directament a taquilles:

FORFETS DE 1 DIA
Persona
Adult/Junior
Junior
Infant
Menor
Veterà I
Veterà II

AEPallars
Tarifa
29 €
29 €
22 €
5€
22 €
5€

PVP
Tarifa
34 €
34 €
26 €
5€
26 €
5€

El preu del forfet de passeig d’un dia serà de 4€ (6€ P.V.P.).

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 /Junior
Adult /Junior
Infant
Infant

AEPallars
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.

Notes als forfets de dia / varis dies:
-

Per tal d’obtenir aquests descomptes s’haurà de presentar el carnet de soci
AEPallars 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.

ALTRES DESCOMPTES I ACORDS
FORFET DE TEMPORADA EQUIP DE COMPETICIÓ
Els preus van en funció de la categoria de cada corredor.
EQUIP COMPETICIÓ
Persona
Entrenador
Adult - Seniors
Junior – U18 i U 21
Infant – fins a U16

Tarifa
130 €
301 €
205 €
111 €

El estar inscrit als cursos d'esquí de l'AEPallars (competició) no implica la tramitació del
forfet. En cas de voler sol·licitar-ho a través del club, s'haurà d'enviar formulari com la resta de
socis.
Cal presentar certificat de la FCEH per cada corredor i cada entrenador per tal de poder obtenir
aquest forfet.
El forfet d’entrenador en cap cas servirà per donar classes en una escola d’esquí.
Presentant aquest forfet a les Oficines Centrals de La Molina s’aplicarà un 50% de descompte
en el forfet de dia de cursa (50% sobre 27 €)

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.
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.

