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Places limitades
Organitza: Grup d'Espeleologia Talaia

A.E. Talaia, C/ Comerg no 4
Curset reconegut per I'Escola Catalana

d'Espeleologia

A.E. Talaia APV19931102



PROGRAMA
NOVEMBRE

Dimarts 2: Presentació del curs.
História de I'espeleologia i histéria del G.E.T..
Técnica i material (l).

Dijous 4: Xerrada de técnica i material (ll).

Gap de setmana,
6 i 7: Práctiques exteriors a les parets de Sant

Miquel d'Olérdola.

Dimecres 10: Xerrada de topografia i fotografia.

Cap de setmana,
13 i 14: Práctiques a la serra de I'Ordal.

Dimecres 17: Xerrada de biologia i ecologia.

Gap de setmana,
20 i 21: Práctiques al massís del Garraf.

Dimecres 24: Xerrada de geologia.

Divendres 26: Xerrada sobre progressió a les cavitats i

prevenció d'accidents.

Cap de setmana,
27 i 28: Práctiques a la Cerdanya.

DESEMBRE

Diious 9: Organització de la sortida pels cursetistes.

Gap de setmana,
11 i 12: Sortida organitzada pels cursetistes.

Dimecres 15: Cloenda del curset i lliurament de Diplomes.



REGLAMENT DEL CURSET

- La finalitat d'aquest curset és la iniciació a les técniques actuals
emprades en I'espeleologia i l'aproximació a les diferents branques
científiques que la formen.
- Podran participar-hi els majors de 16 anys. Els menors d'edat hauran
de dur un permís patem que se'ls lliurará a I'entitat.
- La direcció es reserva el dret d'admissió.
- Les xerrades comengaran puntualment a les 20,30h. al local social
de I'A. E. Talaia.
- Les sortides práctiques seran de cap de setmana (dissabte tarda a
diumenge vespre) i es sortirá des del local social de I'A. E. Talaia a les
16h..
- El cursetista és responsable dels possibles danys físics o materials
derivats del fet de no seguir les instruccions del monitors.
- La directiva es reserva el dret de modificar el programa si les
circumstáncies ho aconsellen.
- Tota acció contrária a Ia companyonia o a la conservació del medi
natural i subtenani pot suposar I'exclusió dels cursetistes.
- Els cursetistes hauran de dur roba i calgat adequat.

INFORMAC¡Ó I NSCRIPCIONS

A I'estatge social del G.E.T., C/ Comerg núm. 4, Vilanova i Ia
Geltú. Dilluns a divendres de 20,30h. a 22h..

El termini máxim d'admissió será el dia 22 d'octubre i les
places seran limitades.

El preu del curset és de 14.500 pts. que caldrá abonar en el
moment de formalitzar la inscripció, juntament amb tres fotografies
tamany carnet i el permís patern si fos el cas.

El preu del curset inclou la tarja de la Federació Catalana
d'Espeleologia, una asseguranga a la Mútua General Esportiva, el
material col.lectiu d'exploració, I'inscripció a I'A.E.Talaia ial G.E.T. fins
a finals d'any i un dossier d'apunts i documentació.
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