Escola de Vela

estiu 2018

Cursos de vela Infantil i juvenil

Esplai de vela Infantil i juvenil

Curs setmanal de 20 hores
Matí: 10:00 a 14:00h.
181€ (126€ socis)
Tarda: 15:30 a 19:30h.
167€ (119€ socis)
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1ª 25 26 27 28 29 30 1 Juny/Jul
2ª 2 3 4 5 6 7 8 Juliol
3ª 9 10 11 12 13 14 15 Juliol
4ª 16 17 18 19 20 21 22 Juliol
5ª 23 24 25 26 27 28 29 Juliol
6ª 30 31 1 2 3 4 5 Jul/Agt
7ª 6 7 8 9 10 11 12 Agost
8ª 13 14 15 16 17 18 19 Agost
9ª 20 21 22 - 25 26 Agost
10ª 27 28 29 30 31 1 2 Agt/Set
11ª 3 4 5 6 7 8 9 Setembre

Curs setmanal de 40 hores
de 10 a 18h. (Dinar inclòs)
Preu: 287€ (201€ socis)
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Familiar

Curs setmanal de 10 hores
5 sessións de 2 hores
Preu: 585€ (410€ socis)

Cursos Adults

Cursos de vela

Novetat! h!

Adults

Curs de grup de 15 hores. 5 dies, 3 hores per dia.
Entre setmana de 16:00 a 19:00h.
Caps de setmana dissabte/diumenge d’11:00 a 14:00h.
GRUP 1 DISSABTES - GRUP 2 DIUMENGES
GRUP 3 DISSABTES - GRUP 4 DIUMENGES
Mínim 3 persones: 234€ pax (164€ pax socis)
Curs particular de 10 hores
Màxima flexibilitat (dies i hores a convenir)
1 persona
463€
(324€ socis)
2 persones
298€ pax (208€ pax socis)
Requisits: Cal saber nedar i tenir 7 anys o haver cursat 1er de bàsica.
Tots els cursos inclouen:
Equipament complert: armilla d’ajut a la flotabilitat, tallavents, escarpins
neoprens i guants (primavera), i arnesos.
Assegurança, documentació lectiva –apunts o altres– (segons edats) i
nivells estàndards de l’Escola Catalana de Vela.
Màxima seguretat:
Només es surt en condicions meteorològiques favorables. Instructors
federats inscrits al registre professional de l’esport, amb llanxes de
suport i connectats amb walkie amb el responsable de seguretat a terra.
Per motius de meteorologia i/o seguretat s’adapten les activitats. Podent fer:
Surf, Bodyboard, navegació en Caiacs, Paddel Surf (SUP)... Tallers, vídeos
nàutics, teoria i jocs amb maquetes...

Windsurf/Paddle Surf/Surf
Totes les edats

Curs de grup setmanal de 10 hores
Horari tardes: de 15:30 a 17:30h. / de 17:30 a 19:30h.
Adults
1 persona
463€		
(324€ socis)
2 persones
298€/pax
(208€/pax soci)
3 a 5 persones 185€/pax
(129€/pax soci)
Infantil i juvenil
4 a 5 persones 145€/pax
(101€/pax soci)
Embarcacions i modalitats:
Més de 30 embarcacions en 4 modalitats:
Catamarà: Hobie Cat-15.
Windsurf: Taules BIC polivalents, veles de 1.5 a 6 m².
Patí a Vela: Patí sènior i Patí júnior .
Monobucs: Gamba, Q’ba, Laser, L. Pico, L. Vago, L. 2000 i Omega.
Altres:
Caiacs: dobles, triples i individuals.
Surf, Bodyboards, Padel Surf (SUP) i Big SUP.
Que cal portar:
Cremes protectores ja posades, gorra amb visera, samarreta amb
mànigues o licra, banyador llarg, sabatilles de platja amb velcro o
escarpins d’estiu. Motxilla amb muda, tovallola, sabó, xancles de dutxa i
aigua per beure.

Com formalitzar la inscripció

1. Reserva provisional de la plaça:
Confirmar la disponibilitat de la plaça a l’oficina.
Lliurament a l’oficina de la “Fitxa d’Alumne” totalment complimentada i signada.
2. Confirmació de la plaça (un cop realitzada la Reserva provisional)
Termini de 10 dies per confirmar la plaça mitjançant el pagament del mateix.
Transferència o ingrés a: Banc de Sabadell IBAN ES83 0081 0063 2500 0198 1801.
Indicar de forma clara el nom de l’alumne, curs i data d’inici del mateix.
3. Fer arribar el comprovant d’ingrés a l’oficina del Club.

Espigó de Llevant s/n • 08870 Sitges
Ap. de Correus 76 • t. +34 937 432 057
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Registre entitats esportives Gen. Catalunya: 75

Empreses col·laboradores:

www.sitgeshouses.com
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Escola de Vela
Fitxa alumne

AssA
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Dades personals alumne:
Cognoms:

Telèfons contacte

Nom:

Tel. 1:

Adreça:

Tel. 2:

Per alumne menor d’edat indicar telèfons pares o Tutor legal

Població:

C. Postal:

e-mail:

Data naixement:

Edat:

DNI/Passaport:

Observacions:

propi (o matern/Tutor menors)
propi (o matern/Tutor menors)

Al·lèrgies:

1. Clàusula cessió de dades: D’acord el que estableix la Llei Orgànica
15/1999, l’informem que les seves dades i, en el seu cas, les del seu tutelat,
seran incorporades en un fitxer automatitzat sota responsabilitat del
Club Nàutic de Sitges amb la finalitat de poder atendre les necessitats
i les obligacions de l’Escola de Vela, els compromisos derivats de la
relació que mantenim amb vostè i, en el seu cas, amb el seu tutelat.
Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició
mitjançant un escrit a la nostra adreça postal: Apartat de Correus 76,
08870 Sitges.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades i, en
el seu cas, les del seu tutelat, no han estat modificades i que es compromet
a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzarles a fi de poder fidelitzar la relació entre les dues parts.
Mitjançant la meva signatura deixo constància de l’acceptació de tot
allò exposat anteriorment en aquest document i que soc coneixedor/a
dels meus drets i obligacions segons la normativa de Protecció de
Dades de Caràcter Personal.
2. Cessió de drets sobre la imatge: El Club Nàutic de Sitges publica,
a la seva web, a altres mitjans propis i aliens imatges i gravacions a les
quals apareixen, individualment o en gruo alumnes de l’Escola de Vela
que realitzen les activitats inherents al Club. En cas de no autoritzar a
publicar imatges i gravacions on aparegui vostè o el seu fill/a o tutelat,
cal indicar-ho explícitament en aquest mateix document, junt a la seva
signatura. En cas de no indicar-ho, s’entén que s’autoritza aquest ús de
caràcter social i de promoció esportiva per temps indefinit.

3. Clàusula inscripcions i anul.lacions: Amb el lliurament del present
document a secretaria es realitza la reserva provisional de la plaça. La
inscripció es confirmarà mitjançant el pagament del curs en el termini
de deu dies des de la reserva provisional. La plaça es perdrà si al cap
de deu dies de la reserva provisional no es rep el comprovant d’ingrés.
Un cop pagat el curs NO ES RETORNARÀ L’IMPORT del mateix.
Únicament en casos de força major (malaltia de l’alumne), podrà
canviar la data del curs sempre que hi hagin places en el nou curs
sol·licitat i sigui de les mateixes característiques. En cas de mal temps
no s’anul•la ni recupera cap sessió, per motius de seguretat, l’Escola de
Vela es reserva la possibilitat de suspendre la sortida a mar, que pot
ser substituïda per sessió teòrica. En cas de no assistència per part de
l’alumne, la sessió no es recuperarà.
4. Cursos adults: Els cursos s’hauran de finalitzar en un termini
màxim de quatre mesos des de la data d’inici del mateix. En cap cas es
realitzaran classes després d’aquest límit.
5. Declaració responsable sobre l’estat de salut i de condició
física: L’alumne o el pare, mare o tutor legal de l’alumne menor
d’edat declara que ell com alumne o el seu tutelat sap nedar i/ o està
familiaritzat amb el medi aquàtic i te capacitat de flotació. En signar
aquest document accepto i declaro sota la meva responsabilitat que el
meu tutelat no ha tingut ni pateix, malalties o problemes de salut, que
l’impedeixin practicar l’esport de la vela, així com tampoc limitacions
físiques que siguin incompatibles amb les modalitats concretes que
practica.

Adults: Signatura d’accptació de Clàusules i Declaració
Signatura d’acceptació de Clàusules i Declaració

Menors d’edat: Signatura del Pare, Mare o Tutor d’Autorització i
acceptació de Clàusules i Declaració

Signatura de l’Alumne adult
Signatura del Pare, Mare o Tutor del menor

Sr./Sra.:
DNI nº:
Autoritzo al meu fill/a o tutelat, igual o major de 7 anys, a participar en els cursos
de vela que organitza el Club Nàutic de Sitges, fins la seva majoria d’edat.

SI

autoritzo a que marxi sol del Club un cop finalitzat el curs

NO

autoritzo a que marxi sol del Club un cop finalitzat el curs

