Vela
Gamba, Láser Pico, Láser 4.7 i Radial
Cursos d’iniciació a la vela lleugera

2018

CURSOS ADULTS
Dissabtes i diumenges en dues sessions per curs de 4 hores cadascuna.
Cal tenir la targeta de l’escola federativa de vela anual (es tramitarà des del Club).

HORARI: De 10.00 a 14.00 hores
CALENDARI
Setembre: 3, 4, 5, 6 i 7 (15.30 a 19.30h.), 15 i 16, 22 i 23 (15.30 a 19.30h.),
29 i 30 (15.30 a 19.30h.)
Octubre: 6 i 7, 20 i 21 (13.30 a 17.30h.), 27 i 28 (13.30 a 17.30h.)
Novembre: 3 i 4 (13.30 a 17.30h.), 10 i 11, 17 i 18 (13.30 a 17.30h.), 24 i 25
Desembre: 1 i 2 (13.30 a 17.30h.), 8 i 9, 22 i 23, 29 i 30

PREU: Curs de dos dies (8 hores): 75€ (no soci/a) // 50€ (soci/a)
Sortida de perfeccionament (4 hores): 30 € (no soci/a) // Gratuït (soci/a)
El preu inclou l’ús d’instal·lacions del club (gimnàs, piscina...) i un tast de rem.
Preu del 3 al 7 setembre: Curs: 150€ (no soci/a) // 100€ (soci/a)
Sortida de perfeccionament (4 hores): 30€ (no soci/a) // Gratuït (soci/a)

EQUIPAMENT
Roba còmoda, calçat esportiu, neoprè*, escarpins*, jaqueta paravent*, gorra, ulleres de sol, una
tovallola i una muda de recanvi, armilles salvavides (les deixarà el club).
* Prèvia indicació del monitor en els cursos de tardor, hivern i primavera serà necessari un neoprè.

El club té vestuaris a disposició dels participants dels cursos.

INSCRIPCIÓ
 Omplir el formulari d’inscripció
 Presentar una còpia de la targeta de la seguretat social: per email a
vela@maritimbarcelona.org o a la secretaria del Marítim
 Abonar l’import del curs i de la targeta de l’escola federativa de vela: com a mínim una setmana
abans de l’inici del curs a la secretaria del club o per transferència bancària (en aquest cas cal
entregar el comprovant de la transferència a vela@maritimbarcelona.org o a la secretaria del club)
BBVA IBAN/Núm. compte: ES28 0182 3511 40 0100000180
Beneficiari: Reial Club Marítim de Barcelona
Concepte: VELA + NOM I COGNOM ALUMNE

Moll d’Espanya, s/n · 08039 Barcelona · Tel. 93 221 73 94 · club@maritimbarcelona.org
www.maritimbarcelona.org · Facebook: Reial Club Marítim de Barcelona · Instagram: @maritimbcn · Twitter: @Maritimbcn

