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ESCOLA DE VELA
Informació cursos i activitats TARDOR
Octubre, novembre i desembre 2012

INFANTIL I JUVENIL
-

Diumenges de vela,

Curs i/o entrenements de 27 hores.
3 diumenges cada mes, de 11 a 14h.
Octubre: 14, 21 i 28 - Novembre: 11, 18 i 25 - Desembre: 2, 16 i 23
Import: 204€ (143€ socis i 102€ socis amb vaixell propi)

ADULTS
Cursos de Monobuc, Catamarà, Patí català i Windsurf
-

Cursos de grup de caps de setmana, 16 hores
Dissabtes i/o diumenges:
Horari: 10:30 a 14:30 h o 12:30 a 14:30h
Import: 204€/pax (143€/pax socis)
Imports promoció: 143 €/pax (100 €/pax socis)

- Cursos particulars de 10h; dies i hores a convenir

Promoció
CURSOS DE
GRUP ADULTS
30%
descompte

1p. 377€ (284€ socis)
2p. 273€/pax (206€/pax socis)

- Perfeccionament per a Socis

Curs de Monobucs per a Sòcies i Curs d’iniciació a les regates Patí Sènior

Tots els cursos inclouen equipament complert: armilla d’ajut a la flotabilitat, escarpins, tallavents,
neoprens i arnesos. Assegurança d’accidents, quadern de l’alumne, passaport acreditatiu del nivell.
Vestuaris amb aigua calenta, servei de bar- restaurant. Els dies de malt temps es realitzen activitats
nàutiques alternatives. No es recuperen faltes d’assistència.
Màxima seguretat; Instructors inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport, amb llanxes
de suport i connectats amb walkie amb el responsable de terra. Només es surt a mar en condicions
meteorològiques favorables.
Un cop feta la reserva de plaça a secretaria, el pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària
al número de compte del Banc Sabadell 0081 0063 25 0001981801. Abans de l’inici del curs cal
presentar el comprovant d’ingrés i omplir la fitxa de l’alumne per tal de poder tramitar l’assegurança.

