Sant Julià de Lòria 11 d’agost del 2016

Benvolguts senyors
Desprès del curs iniciat la Federació Motociclista d’Andorra juntament amb el
Sr. Jordi Pascuet impartiran un nou curs de perfeccionament que serà la
continuació a l’ iniciació al trial a partir del 17 de setembre a la parròquia de
Sant Julià de Lòria.
Aquest cursets es durant a terme a Naturlandia i algun dissabte a Pascuet
Off Road , seran de 2 hores els dissabtes amb motos elèctriques, en cas de
no tindre moto aquestes seran proveïdes per l’instructor.
Es cobrarà una inscripció mensual, el preu d’aquesta inscripció es de
105.00 € al mes.
En el cas de tindre moto elèctrica o de benzina pròpia també la podeu portar,
el preu serà de 80,00€
S’ha de fer la llicència Andorrana ( a meitat de preu, l’altra meitat
subvencionada per la FMA ) i estar afiliat a un Motoclub.
La durada inicial d’aquest cursets es de 2 mesos.
LLOC
Naturladia
DATES I HORARI
del 17 de setembre al 5 de novembre 2016
1 sessió setmanal de dues hores; de 9.30 a les 11.30h
PREUS
Abonament mensual x 1 dia setmanal 105.00€ x 2 h
Per mes informació no dubteu en trucar a la FMA telf 726999- 321019
O enviar un correu a fma@andorra.ad.
El nostre horari d’oficina es de 9.00 a 13.00 de dilluns a divendres
Per a la inscripció dels nens us adjuntem formulari per completa degudament
signat
Rebeu una cordial salutació

Josep Punti
President FMA

Non i Cognoms :
Adreça:
Població:
Telèfon.
Nº passaport:
Data naixement:
Correu electrònic:
Motocicleta : si no
Equipament : Botes – (poden ser de muntanya)
Casco -

( pot ser d’esquí)

GenolleresGuantsEspatllera

han de ser prims

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

Nº CASS
Nº IBAN
Moto club:
(en cas de no pertànyer a cap motoclub us podem assessorar )

Signatura tutor

