SOL·LICITUD FORFET DE TEMPORADA
CONSELL COMARCAL 2020/2021
CONSELL COMARCAL DEL
PALLARS SOBIRÀ

PALLARS JUSSÀ

Segell Consell

El segell dóna conformitat que el sol·licitant compleix les condicions establertes.

CONDICIONS I DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
Tarifa aplicable als empadronats des de fa 3 anys o més a qualsevol Ajuntament del Pallars Sobirà o Pallars Jussà i/o escolaritzats a
qualsevol escola/institut del Pallars Sobirà o Pallars Jussà
Data límit per la tramitació del forfet de temporada: 20 de novembre de 2020
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A ADJUNTAR
En cas de no adjuntar tota la documentació requerida no es podrà tramitar el forfet
Resguard de pagament

FOTO RECENT
Enganxar o

DADES DEL TITULAR DEL FORFET
Nom i Cognoms
A quina estació esquia habitualment?

ESPOT

Enviar per mail a:
ftemporada@skipallars.ca
FOTO RECENT
t
indicant nom i cognoms

PORT AINÉ
Codi Postal

DNI

FOTO RECIENTE

Correu Electrònic
Telèfon

Data de naixement

FORFET DE TEMPORADA SOL·LICITAT
Forfet vàlid per les estacions d’Espot, Port Ainé i Tavascan** i un 50% de descompte en el forfet d’un dia a La Molina, Vallter 2000, Vall de Núria i
Boí Taüll.
(**) A Tavascan cal passar per taquilles a Bescanviar el forfet
Persona
Preu del Forfet
Veterà II (70 anys o més | nascuts el 1950 o abans

28 €

Veterà I (65 a 69 anys | nascuts entre 1951 i 1955

111 €

Adult (26 a 64 anys | nascuts entre 1956 i 1994

315 €

Jove (18 a 25 anys | nascuts entre 1995 i 2002)

189 €

Infant (7 a 17 anys | nascuts entre 2003 i 2013)

111 €

Menor (0 a 6 anys | nascuts entre 2014 i 2020)

28 €

FORMA DE PAGAMENT
Transferència

CC La Caixa: ES91- 2100-3675-71-2200205882

CONCEPTE: Nom i Cognoms del titular. Una transferència per persona
ATENCIÓ – PACKS FAMILIARS
Si dins la mateixa família es compra un forfet d’adult + un jove, infant o menor veure les tarifes de PACK FAMILIAR per als Consells Comarcals.
Per poder adherir-se a l’oferta de Pack Familiar cal comprar com a mínim un forfet d’adult + un jove, infant o menor. Els adults han d’estar
empadronats al Pallars Sobirà o Pallars Jussà i el Jove, Infant o Menor han d’estar escolaritzats al Pallars Sobirà o Pallars Jussà.
Si és el teu cas, sol·licita el formulari de Sol·licitud per forfet de temporada de PACK FAMILIAR

PUNT DE RECOLLIDA DEL FORFET
Al mateix lloc on l’ha tramitat

SIGNATURA I DATA
Informació bàsica de protecció de dades personals segons el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679)
Responsable: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) amb CIF Q0801576J i domicili a Carrer dels Vergós 44. - 08017 - Barcelona. – Dades contacte del DPD : dpd@fgc.cat
La finalitat és la gestió de la venda de productes nominals. El tractament de les dades està legitimat per al consentiment de l’interessat. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos legalment
previstos. Autoritzo que FGC utilitzi les dades que facilito per que gestionin la venta de productes nominals. Les dades es conservaran fins que siguin necessàries per a la finalitat per la qual han estat
recollides i/o termes legals. Vostè te dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Aquests drets es poden exercitar
enviant correu al responsable que figura a la capçalera de la clàusula. També pot presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Signatura

Data

