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ESCOLA D’ESTIU 2023 
L’Escola d’estiu de trial es portarà a terme les setmanes del 26 de juny al 14 de juliol en horari de 8h45 a 13h15 
(arribada entre les 8h45 i les 9h00 / recollida entre les 13h00 i les 13h15). Les inscripcions es poden fer en el 
formulari disponible aquí. 
El termini d’inscripcions és fins el divendres dia 2 de juny o fins exhaurir les places. El mínim d’assistents per 
setmana és de 8. Si arribada aquesta data no hi ha el mínim requerit, la setmana serà anul·lada i l’import de la 
inscripció serà retornat.  
 

 
 
QUI POT VENIR 
L'Escola d'estiu de trial és adequada a tots els nivells, no importa si mai has practicat trial. Està pensada tant pels que 
descobreixen aquesta modalitat esportiva com pels que ja en són uns practicants habituals. L'edat mínima per assistir 
és a partir dels 5 anys, nens i nenes de l'any 2018 i anteriors. 
 
ON HO FEM 
L’Escola d’estiu de trial tindrà lloc a les instal·lacions del Mas de Bigues de Vic, on es disposa d’un ampli circuit 
permanent de Trial que compta amb nombrosos espais ombrejats i punts d’aigua. També realitzem sortides amb 
bicicleta aprofitant el paratge natural de l’entorn. 
Durant tota la setmana les bicicletes poden quedar-se a les nostres instal·lacions per evitar trasllats. També disposem 
de servei de reparació per si algú ho necessita. 
 
OBJECTIUS   
• Fomentar la pràctica de la bicicleta i de la tècnica del trial i altres activitats esportives amb un valor educatiu 
• Potenciar la tècnica del trial pels múltiples beneficis creuats que ofereix alhora de conduir qualsevol altre vehicle 
• Fer gaudir als nens i nenes de l'estiu practicant l’esport que més els agrada 
• Ajudar en el desenvolupament físic i intel·lectual dels nens i nenes 
• Fomentar la capacitat de relació amb els altres 
• Transmetre respecte envers la natura i el seu entorn 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvuzklDFoxITYD29x-kT0i9WTBECG7v4H1GTSoi065wur9qw/viewform
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PLA D’ACTIVITATS SETMANAL 
Com cada any hem preparat un entretingut i dinàmic programa d'activitats i jocs que giren entorn de la bicicleta.  
 

Horari DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES  
08h45 - 09h10  Benvinguda Benvinguda Benvinguda Benvinguda Benvinguda 

09h10 - 09h15 Parlem del que farem Parlem del que farem Parlem del que farem Parlem del que farem Parlem del que farem 

09h15 - 09h30 Escalfaments Escalfaments Escalfaments Escalfaments Escalfaments 

09h30 - 11h00 Trial - tècnica Trial - tècnica Trial - tècnica Trial - tècnica Sortida BTT 
11h00 - 11h30 Esmorzar i temps lliure Esmorzar i temps lliure Esmorzar i temps lliure Esmorzar i temps lliure Sortida BTT 
11h30 - 12h45 Fem zones Jocs d'aigua Ens posem en forma Activitat sorpresa Sortida BTT 

12h45 - 13h15 Endreça i comiat Endreça i comiat Endreça i comiat Endreça i comiat Endreça i comiat 

 

 
 
PREUS I SERVEIS  
Les setmanes no es podran fraccionar si per alguna causa algun dia no es pot venir.  

• Una setmana: 68 € / no club: 72 € 
• Dues setmanes: 129 € / no club: 136 € 
• Tres setmanes: 193 € / no club: 205 € 

 
Descompte del 5%: segon/a germà/na inscrit/a. 
 
Altres serveis: 

• Lloguer de bici de trial per setmana: 25 € 
• Custòdia de bicicletes durant tota la setmana (gratuït) 
• Reparació bicicletes (cost a determinar en funció de la reparació a fer) 
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INSCRIPCIÓ I FORMA DE PAGAMENT 
Per fer la inscripció cal emplenar el següent formulari: 

• Formulari inscripció 

Una vegada emplenat el formulari i enviat cal fer el corresponent pagament i enviar el justificant a 
info@trialsport.es. Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb nosaltres. 
 
Dades bancària:  
• IBAN: ES25 2100 7001 3702 0007 1410 
• Titular: Trialsport Club Esportiu Osona 
• Concepte: “Nom del participant” 

 
La setmana abans de començar us farem arribar la resta d’informació amb el material que cal portar. 

 

 
 
 
Moltes gràcies per a la vostra confiança. 
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