
 

 

ESTIU 2022      CURSOS de VELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS DE VELA INFANTILS/JUVENILS 
NO SOCI SOCI

CODI EDATS TIPUS CURS DURADA CALENDARI HORARI preu/pax. preu/pax.

CIM 

matins
Infantils i juvenils

Vela i activitats nàutiques.Nivell bàsic,mitjà i avançat.   En 

monobucs,catamarà o patí
20h dl a dv 10 a 14       199 €          139 € 

CIT   

tardes
Infantils i juvenils

Vela i activitats nàutiques.Nivell bàsic,mitjà i avançat.   En 

monobucs,catamarà o patí
20h dl a dv 15:30 a 19:30       199 €          139 € 

ESP         

tot el dia
Infantils i juvenils

Vela i activitats nàutiques; caiac, paddle surf, surf, bodyboard, 

bigsup,snorkel
40h dl a dv 10:00 a 18:00        299 €          220 € 

E Patí Jr Infantils i juvenils
Entrenaments patí junior, equip de regates del Club Nàutic de 

Sitges  o  catamarà o monobucs avançats
40h db i dg de juliol 10:30 a 14:30       265 €  186/133* 

CWG Infantils i juvenils Windsurf (+ paddle surf i surf ) 10h dl a dv
15:30 a 17:30    

17:30 a 19:30
      161 €          113 € 

* embarcació propia

CURSOS DE VELA ADULTS
NO SOCI SOCI

CODI EDATS TIPUS CURS DURADA CALENDARI HORARI preu/pax. preu/pax.

CWGA Adults Cursos de Windsurf en grup.Nivells bàsic i mitjà 10h dl a dv
15:30 a 17:30    

17:30 a 19:30
      199 €          139 € 

CGA Adults
Cursos de vela en grup. Nivells bàsic, mitjà i avançat. En 

monobucs, catamarà o patí
15h dl a dv                 16:00 a 19:00       232 €          162 € 

CGACS Adults
Cursos de vela en grup. Nivells bàsic, mitjà i avançat. En 

monobucs, catamarà o patí
15h

2 db i 2 dg 

seguits
10:30 a 14:15       232 €          162 € 

CP1P Adults
Cursos particulars d'1 persona. Tots els nivells. Monobucs, 

Catamarà, Patí i Windsurf
10h a convenir 2h /dia       497 €          348 € 

CP2P Adults
Cursos particulars de 2 persones. Tots els nivells. Monobucs, 

Catamarà, Patí i Windsurf
10h a convenir 2h /dia       330 €          231 € 

CF 2ad.+3 inf/juv. Cursos de vela i activitats nàutiques en família 10h
     dl a dv                  

o   db i dg
2h al dia

 647 € 

total 
 453 € total 

CWING Adults Cursos de Wing en grup.Nivells bàsic i mitjà 10h dl a dv
15:30 a 17:30    

17:30 a 19:30
      199 €          139 € 
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set. dl da dc dj dv db dg dl da dc dj dv db dg

1a 27 28 29 30 1 2 3 6a 1 2 3 4 5 6 7

2a 4 5 6 7 8 9 10 7a 8 9 10 11 12 13 14

3a 11 12 13 14 15 16 17 8a 15 16 17 18 19 20 21

4a 18 19 20 21 22 23 24 9a* 22 23 24 25 26 27 28
tancat

5a 25 26 27 28 29 30 31 10a 29 30 31 1 2 3 4

(*) 9a setmana, 3 sessions, 40% de descompte

 Juliol Agost 
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4.  Criteris d'inscripció i admissió: 

• Les places són limitades i s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció.  

• Les places es podrien limitar en funció de les recomanacions establertes per l'autoritat competent respecte el COVID19.  

• Aquells alumnes que no aconsegueixin plaça en la setmana desitjada, podran incorporar-se a una llista d'espera en 
estricte ordre cronològic.  

• Reserva de plaça i pagament a través del formulari a www.nauticsitges.com i al número de compte del Banc Sabadell 
ES83 0081 0063 2500 0198 1801. 

• Les inscripcions només seran acceptades un cop enviat el formulari i s’hagi validat el pagament.  
 

2. 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-talkie  
amb el responsable de seguretat a terra. 

• Per motius de meteorologia i/o seguretat (inclòs COVID19) es poden fer altres activitats nàutiques alternatives; Surf, 
Bodyboard, Caiacs, Paddel Surf (SUP), Bigsup, així com tallers de nusos, vídeos nàutics o teoria amb maquetes...etc... 

• S’informarà i es faran complir les mesures de seguretat i higiene addicionals vinculades a les normes de la situació per 
COVID19. 

 

1. Informació addicional: 
Els cursos inclouen:  

• Equipament complert: armilla d’ajut a la flotabilitat, tallavents, neoprens i arnesos.  

• Obligatori dur calçat de protecció que agafi be els peus, tipus escarpins curts, ni crocks ni hawaianes !! 

• Acreditació del nivell amb Diploma/Certificat de nivell de navegació.  

• Assegurança d’accidents. 
Accés servei de bar- restaurant i vestuaris i dutxes segons limitacions normativa COVID19.  

3. Embarcacions i modalitats: 

Més de 30 embarcacions en 4 modalitats: 

• Catamarà: Hobie Cat-15 i Mystere 14 

• Windsurf: Taules BIC dures polivalents i Red paddle d’aire inflables amb  veles de 2.5 a 5.5 m².  

• Patí de Vela: Patí sènior i Patí júnior. 

• Monobucs: Gamba, Omega, Làser 2000, Làser Vago, Làser, RS Feva, RS Q’ba, Làser Pico, RS Zest. 

• Altres: Caiacs quàdruples, dobles i individuals, Surf, Bodyboards, Paddel Surf (SUP) i Big SUP. 

5.  Cancel·lacions i devolucions: 

• Cal un mínim de 5 inscrits per realitzar els cursos de grup infantil i 4 per grups d’adults.  

• La devolució total o proporcional a les sessions pendents, només es produirà si l’organitzador cancel·la el curs. 

• En cas de malaltia amb justificació mèdica, es farà el possible per oferir una alternativa.  

6.  Descomptes: 

• Consultar descomptes a oficina. 
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