Condicions generals de les Estades Hípiques del CHUP
Introducció:
Aquest document té com a objectiu establir les condicions de la prestació del servei de estades
hípiques del CHUP. L'oferta de serveis s'especifica de cada període d’Estades en el que es
refereix a dates, horaris i activitats específiques figura al catàleg de cada proposta.
El CHUP és un Club Hípic integrat a la Federació Catalana d’Hípica i com a tal està sotmès a la
reglamentació i normativa general d’aquesta organització.
Objectiu:
El principal objectiu de les Estades Hípiques programades pel CHUP és que els participants s’ho
passin bé practicant l’equitació esportiva i totes les activitats que la envolten com la cura i
atenció dels cavalls i de les instal·lacions eqüestres. Per establir la progressió dels alumnes ens
basem sobre el programa de GALOPS federatius.
També són objectius de l’activitat el contacte amb la natura i la millora del seu coneixement i
la interrelació personal amb altres nens/es de la mateixa edat, estimulant l’aprenentatge del
treball en equip. Tota l’activitat es planteja dintre d’un ambient lúdic ja que tenim clar que els
participants a les nostres Estades venen a gaudir d’un període de vacances.
Organització:
El nombre màxim d’alumnes que es poden inscriure simultàniament a les nostres estades és de
10. Solament s’acceptaran participants les edats dels quals estiguin compreses entre el 7 i els
16 anys. No obstant el CHUP es reserva el dret de limitar l’accés a aquells aspirants que per
manca de desenvolupament físic no sigui recomanable que munten cavalls.
Els participants a cada període d’estades s’agruparan per les activitats en funció del seu nivell
d’equitació per afavorir la seva progressió tècnica, i secundàriament per grups d’edat. Les
pràctiques d’equitació mai es faran amb grups superiors a 5 participants simultàniament a
pista, excepte al cas de jocs eqüestres.
A les Estades Hípiques del CHUP assegurem un mínim d’una hora de pràctica d’equitació
esportiva per dia sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin. La resta del
temps es repartirà en tallers i activitats relacionades amb cavalls que es programaran
prèviament i de les que s’informarà als participants.
Normativa de funcionament:
Per poder realitzar correctament les pràctiques d'equitació els participants han de venir
equipats amb el següent material:
• Casc homologat per a la pràctica de l'equitació

• Botes de muntar o calçat, preferentment de sola llisa, amb polaines
Es recomana l’ús de pantaló de muntar o malles esportives. El Club disposa de cascos i polaines
de lloguer per als participants que no vulguin comprar-los.
Per al correcte desenvolupament de les estades hípiques s'ha establert una normativa interna
que determina les pautes de comportament correctes que s'esperen dels participants.
Aquestes normes seran lliurades als participants que les hauran d'acceptar en el procés
d'inscripció. L'incompliment d'aquestes pot suposar sancions per als infractors. En el cas
d'incompliments reiterats o considerats com greus es pot produir l'expulsió de les estades del
participant, la qual cosa es notificarà als pares o tutors legals que hauran de recollir al
participant i abonar, si escau, els desperfectes que hagi pogut causar .
El contingut bàsic de les normes internes de les estades hípiques es refereix als següents
aspectes:
• Respecte al compliment dels horaris establerts en el programa
• Obligació d'assistència a les sessions formatives
• Correcta conducta de convivència amb companys, monitors i resta de personal
• Acompliment estricte de les instruccions dels monitors d'equitació
• Respecte de les normes de tracte als animals
• Prohibició del consum de tabac, alcohol i drogues
• Acompliment de les restriccions en l'ús del mòbil i altres dispositius electrònics que
estableixin els monitors
Procediment d’inscripció:
Per formalitzar la inscripció a les Estades Hípiques el/la participant ha d’omplir el full
d’inscripció corresponent i lliurar-lo al CHUP per qualsevol de les vies que es proposin al
document i ha d’aportar la següent documentació:
• Fotocòpia del DNI del/la candidat/a
• Fotografia actual del/la candidat/a
• Fotocòpia del DNI dels pares o tutors legals
• Fotocòpia de la tarja sanitària o assegurança privada de salut a què el/la candidat/a
estigui adscrit/a


Fotocòpia de la Tarja Federativa si en disposen

A més haurà de retornar signats els següents documents que li facilitarà l'organització:
• Autorització per a la pràctica de l'equitació

• Acceptació de la normativa interna de les estades hípiques
• Fitxa d'informació mèdica del/la candidat/a
• Dret d'imatge
Els socis del CHUP i els participants que hagin assistit a altres Estades organitzades pel club no
cal que tornin a lliurar els documents.
Els sol·licitants que no estiguin en possessió de la tarja federativa en vigor hauran d’abonar
una quantitat afegida al preu de l’activitat en concepte d’assegurança d’accidents que
s’especificarà en funció de l’activitat.
L’assignació de places disponibles es farà per rigorós ordre de recepció de la inscripció donant
preferència als inscrits que cursin o hagin cursat el curs anual d’equitació del CHUP, els que
hagin fet altres Estades organitzades pel CHUP o que s’inscriguin conjuntament amb germans.
Calendari, horaris i preus:
El CHUP organitza al llarg de l’any diferents períodes d’Estades Hípiques coincidents amb les
èpoques de vacances escolars. Al web del club dintre de la fitxa de cada convocatòria
s’especifica les dates horari i preus i les condicions específiques en cas que existeixin.

