
     Telèfon: 93 759 27 41 
e-mail: administracio@cnvilassar.com   

CURSOS DE WINDSURF 
 

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ 

• Cursets Juliol (Inscripcions del 2 de maig al 28 de juny). 

• Cursets Agost (Inscripcions del 2 de maig al 26 de juliol). 

 

Requisits: 
- Saber nedar perfectament i tenir 8 anys ja fets en el moment de realitzar el curs. 

 
Material inclòs:  

- Armilla d’ajut a la flotabilitat, arnesos i assegurança. 
 
Que cal portar: 

- Sabatilles còmodes de platja amb velcro o escarpins d’estiu, vestit de bany llarg, gorra amb 
visera, crema protectora ja posada, samarreta amb mànigues, ampolla d’aigua i esmorzar. 

 
Màxima seguretat: 

- Només es surt en condicions meteorològiques favorables. Per motius de meteorologia i/o 
seguretat s’adapten les activitats a didàctiques o esportives a la platja relacionades amb la 
vela i el mar. No es suspendrà ni es recuperarà  l’activitat. 

 
Cursos      Setmanals  
  

  0º curs:  25/06  a  28/06  
  1º curs:  01/07  a  05/07  
  2º curs:  08/07  a  12/07 
  3º curs:  15/07  a  19/07  
  4º curs:  22/07  a  26/07 
  5º curs:     29/07       a 02/08 

  Cursos                   Setmanals  
   
   6º curs:  05/08 a  09/08  
   7º curs:  12/08 a  16/08  
   8º curs:  19/08 a  23/08 
   9º curs: 26/08 a 30/08   
  10º curs:        02/09        a    06/09 

 

Horaris:  
Matins:  11:30 a 13:30 h. i/o Tardes: 15:00 a 17:00 h.  / 17:00 a 19:00 h. 
 
Preu d’inscripció: 
Preus Socis  No socis 
Dia de prova        30 €               39 € 
Setmana  109 € 138 € 
Quinzena  185 € 235 € 
 

*  El dia 15/08/2019 no es realitzarà cap activitat. 

*  Les inscripcions del curs 0 té un cost de 88 €/socis i 111 €/no socis. 

Notes:  
1. En el cas d’ampliacions en les dates de la contractació de cursets, es poden obviar aquests 

períodes d’inscripció. 
2. Tots els cursets es fan sempre per setmanes senceres (començant dilluns i acabant divendres). 
3. S’haurà d’abonar la totalitat de l’import en el moment de realitzar la inscripció. La plaça es 

perdrà si al cap de deu dies de la inscripció no es rep el pagament. 
4. Els No Socis únicament podran abonar-ho en efectiu o targeta. 
5. Només es retornarà l’import del curs en cas de malaltia i amb justificació del metge. 
6. En cap cas es podrà recuperar l’activitat. 
7. El CNVM es reserva el dret d’expulsar de l’escola sense dret a devolució a qualsevol alumne 

que no sigui respectuós amb els monitors, companys i material de l’escola. 
8. Obertura de grup a partir de 3 alumnes amb un màxim de 8 per torn. 

 

 

Assegurança obligatòria de la FCV 
 
 3,50 €     setmanal (de dilluns a diumenge). 
10,00 €  vàlid per qualsevol activitat aquàtica fins al 31/12/19.  
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