FORFETS DE TEMPORADA:
EXTRAESCOLARS, UNIVERSITARIS
I ACOMPANYANTS

Tarifes forfets temporada 2020/2021

120,98 €
188,44 €
178,86 €
57,37 €

Extraescolar
Universitari
Acompanyant
Acompanyant (+65 anys)

Aquests forfets estan subvencionats pel M.I. Govern d’Andorra
Preus amb IGI inclós

Període de venda:

del 10 de novembre 2020
al 29 de gener 2021
(ambdós dates incloses)

Oficines de Ski Andorra:
C/ del Valira, 2, Andorra la Vella
Tel. 805 200
(davant la rotonda de la Dama de gel, entrada pel C/ Dr. Mitjavila)
Horaris d’obertura durant el període de venda:
De dilluns a divendres: de 9 a 13 h i de 14 a 17.30 h
Dissabtes: de 9h a 13h (durant la temporada d’hivern)
Diumenges i festius: tancat
Telèfon d’informació d’Esquí Escolar: 743 300

www.skiandorra.ad

FORFET DE TEMPORADA EXTRAESCOLAR
· MENORS DE 20 ANYS ESCOLARITZATS A ANDORRA
Els escolars que disposin del suport del forfet de temporada extraescolar d’anys anteriors (a partir de la temporada 17/18) han de
recarregar i pagar el forfet a través d’aquest enllaç: www.skiandorra.ad/forfets/forfet-extraescolar
- Forfets emesos la temporada 2016/2017
Els escolars que disposin del forfet emès la temporada 16/17 no podran fer la recàrrega online.
En aquest cas s’ha de passar per les oficines de Ski Andorra amb el forfet per poder actualitzar-ne la fotografia.
- Els escolars que sol·liciten el forfet per primera vegada, han de passar per les oficines de Ski Andorra amb un document que
acrediti el número de cens i la data de naixement, han d’abonar l’import del forfet en efectiu o targeta de crèdit a Ski Andorra.
El suport del forfet té una validesa de 4 anys, caldrà recarregar-lo cada any online per a renovar-lo.
· MENORS DE 18 ANYS NO ESCOLARITZATS
Els menors de 18 anys no escolaritzats i residents a Andorra, han de passar per les oficines de Ski Andorra per a tramitar el forfet,
i presentar el passaport d’Andorra o targeta de residència. L’import del forfet s’abonarà en efectiu o targeta de crèdit a les oficines
de Ski Andorra.
· MENORS DE 20 ANYS ESTUDIANTS A L’ESTRANGER
Els menors de 20 anys estudiants a l’estranger, han d’omplir un formulari a través de la web: www.infoeducacio.ad
i adjuntar la documentació que acrediti els seus estudis en curs. La petició del forfet serà validada pel Ministeri d’Educació i
Ensenyament superior a través del correu electrònic en un termini de 2 dies laborables.
Un cop rebuda aquesta validació es podrà tramitar el forfet a les oficines de Ski Andorra presentant un document que acrediti el
número de cens i la data de naixement de l’estudiant. L’import del forfet s’abonarà en efectiu o targeta de crèdit a les oficines de
Ski Andorra.
El suport del forfet tindrà una validesa de 4 anys.

FORFET DE TEMPORADA UNIVERSITARI
Destinat als universitaris menors de 25 anys
Els alumnes que vulguin comprar el forfet universitari han d’omplir un formulari a través de la web: www.infoeducacio.ad i adjuntar la
documentació que acrediti els seus estudis en curs. La petició del forfet serà validada pel Ministeri d’Educació i ensenyament superior
a través del correu electrònic en un termini de 2 dies laborables.
Un cop rebuda aquesta validació es podrà tramitar el forfet a les oficines de Ski Andorra presentant un document que acrediti el
número de cens i la data de naixement de l’estudiant. L’import del forfet s’abonarà en efectiu o targeta de crèdit a les oficines de
Ski Andorra.
El suport del forfet tindrà una validesa de 4 anys.

FORFET DE TEMPORADA ACOMPANYANT
El forfet acompanyant està destinat a les persones designades per la direcció dels centres escolars d’acord amb el reglament de
l’Esquí Escolar i el model de jornada d’esquí escollit pel centre.
El forfet s’ha de tramitar a les oficines de Ski Andorra i abonar directament l’import del forfet en efectiu o targeta de crèdit. Cal
presentar un document que acrediti el numero de cens i la data de naixement.
El suport del forfet tindrà una validesa de 4 anys.

DUPLICAT
En cas de pèrdua de forfet, es pot sol·licitar un duplicat del forfet a les oficines de Ski Andorra. Aquest tindrà un
cost de 20 €. En cas de pèrdua del forfet en el dia d’esquí escolar el duplicat no es cobrarà sota presentació d’una
certificació d’esquí escolar.
És obligatori presentar una foto recent per a fer el duplicat.

