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S’atendran les sol·licituds per ordre d’arribada i s’acceptaran en funció de la disponibilitat de places. El número de guies pot variar en funció dels participants finals. Les condicions meteorològiques poden condicionar 

l’activitat. Serà sota el criteri del guia, anular o variar recorreguts si les condicions no són les adients o poden afectar la seguretat dels participants. De la mateixa manera, si hi ha cap participant que no disposa del material 

indispensable, o demostrés un comportament que posi en perill a ell mateix o a cap altre participant segons el criteri del guia, se’l cridarà l’atenció i en els casos que així s’escaigui es donarà per acabada la seva 

participació a l’activitat, retornant-lo a l’inici, sense que aquest tingui res a reclamar. En casos de menors d’edat, caldrà autorització dels seus pares o tutors. 
 

 
 

 

  CINGLES, Companyia de Guies de Muntanya i Educadors Ambientals                                                                    SET BERGUEDÀ, S.L.  B62320056 

Guies de Muntanya i Educadors Ambientals 
Activitats en família 

Per millorar el vostre domini de la BTT, a La Closa mateix,          tro-
bareu un circuit per poder lluir les vostres habilitats .....  

Zona d’activitat: Castellar de n’Hug 

Edat: A partir dels 10 anys 

Durada: Mig dia (matí o tarda) 

Condició Física Necessària :  Normal    Dificultat: Baixa 

Cal portar : Botes o bambes i roba adequada 

Activitat disponible tot l’any 

BTT - Circuit Habilitat - (Mig dia) 

1 ó 2 participants  - 1 adult i 1 infant (10 a 17 anys) : 100€ 
Des de CINGLES es mirarà d’ajuntar individuals o parelles per formar grup de 3 a 5 participants, si no és possi-

ble, l’activitat està igualment garantida per 1 ó 2  participants 
 

De 3 a 5 part. 2 adults i fins a 3 infants : 125€/grup        Per part. extra : 25€ 
 

Inclou :  

Guia, impostos, assegurances, material tècnic i transport des de Castellar de n’Hug 


