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CURSOS DE VELA LLEUGERA 
 

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ 

• Cursets Juny - Juliol (Inscripcions del 11 de maig al 25 de juliol). 

• Cursets Agost (Inscripcions del 11 de maig al 29 de d’agost). 

 

Requisits: 
- Saber nedar perfectament i tenir l’edat mínima requerida per cada 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   

  1º curs:  29/06  a  03/07  
  2º curs:  06/07  a  10/07  
  3º curs:  13/07  a  17/07 
  4º curs:  20/07  a  24/07  
  5º curs:  27/07  a  31/07 
 

 
   Cursos                   Setmanals   
   6º curs:  03/08 a  07/08  
   7º curs:  10/08 a  14/08  
   8º curs:  17/08 a  21/08 
   9º curs: 24/08 a 28/08   
  10º curs: 31/08 a 04/09 

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. Si una setmana/dia d’activitat esta complet/a no es podrà inscriure a ningú més, les 

inscripcions s’hauran de fer amb anterioritat per no perdre la plaça. Recordeu que les places 
son limitades i per ordre d’inscripció 

4. 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. 

5. Els No Socis únicament podran abonar-ho en efectiu o targeta. 
6. Només es retornarà l’import del curs en cas de malaltia i amb justificació del metge o davant 

la situació actual del COVID 19, les activitats podrien ser modificades o cancel·lades en cas de 
nous avisos del govern. 

7. En cap cas es podrà recuperar l’activitat. 
8. 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. 
9. Obertura de grup a partir de 2 alumnes amb un màxim de 12 per la vela infantil, i 3 per la vela 

d’adult. 
10. L'escola de vela del CNVM, reconeguda per la FCV i , en tant que forma part de l'escola 

Catalana de Vela, aplicarà els protocols de higiene i desinfecció específics que defineixi la 
federació com a estàndards del nostre sector. Tot per vetllar per la millor estada dels 
participants i adient amb les normatives vigents en cada moment. 
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VELA INFANTIL _ OPTIMIST (7-13 anys) 
Horari: Matins: 11:00 a 14:00 h. i/o Tardes: 
de 16:00 a 19:00 h. 

 
VELA JOVES I ADULTS _ LÀSER (a partir de 14 
anys) 
Horari: Tardes: 11:00 a 14:00 h. i/o Tardes: de 
16:00 a 19:00 h. 

 
 

Preu d’inscripció: 
Preus Socis  No socis 
Dia de prova      039 €                49 € 
Setmana    132 €            172 € 
Quinzena    224 €            292 € 
 
*Davant la situació actual de COVID-19 les activitats podrien ser cancel·lades o modificades davant 
d’un nou avís del govern, en aquest cas es retornarien els diners de la inscripció de l’activitat de la 
setmana afectada.   
 

 

Assegurança obligatòria de la FCV 
 
 3,50 €     setmanal (de dilluns a diumenge). 
10,00 €  vàlid per qualsevol activitat aquàtica fins al 31/12/20.  
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