Cursos de VELA LLEUGERA
Estades d’estiu
Juny, juliol i setembre de 2020
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CURSOS DE VELA LLEUGERA - ESTADES D’ESTIU 2020
Són cursos adreçats a nois i noies de 6 a 17 anys. Les places són limitades i no s’accepten
reserves. És imprescindible saber nadar.

CALENDARI

DESCOMPTES

Curs 1: del 22 al 26 de juny*

Per a famílies amb tres o més germans/es
inscrits/es es fa un descompte del 50% en la
inscripció del tercer germà i següents**.

Curs 2: del 29 de juny al 3 de juliol

**El descompte s’aplica a l’import del curs i a les diverses
opcions d’acollida. No s’aplica a l’import del carnet d’escola.

Curs 3: del 6 al 10 de juliol

INSCRIPCIÓ

Curs 4: del 13 al 17 de juliol
Curs 5: del 20 al 24 de juliol
Curs 6: del 27 al 31 de juliol

La inscripció als cursos es pot fer a la secretaria
del Club o a través de la pàgina web
www.maritimbarcelona.org.
Per a la realització del curs és imprescindible el
carnet d’escola anual (11€) de la Federació
Catalana de Vela. En el cas de no tenir-lo, el
Reial Club Marítim de Barcelona el tramitarà.

Curs 7: de l’1 al 4 de setembre*

PAGAMENT
Curs 8: del 7 al 10 de setembre*

DURADA I HORARI
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.

IMPORT
• 155€ per curs/no socis
• 125€ per curs/socis
*Les setmanes de 4 dies es cobrarà la part
proporcional.
El Club ofereix diverses opcions d’acollida:
• De 8.00 a 9.00 hores. Té un cost afegit al del
curs de 25€/setmana.
• Fins les 16.30 hores, amb dinar inclòs. Té un
cost afegit al del curs de 60€/setmana.

Es pot fer 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:
ES89 0182 3511 4302 0156 8314
Beneficiari: Reial Club Marítim de Barcelona
Concepte: CURS VELA + NOM I COGNOM
ALUMNE
Si l’alumne/a és soci/a o fill/a de soci/a el
pagament es pot fer per domiciliació bancària.

LLOC DE REALITZACIÓ
Els cursos es realitzen a les instal·lacions del
Reial Club Marítim de Barcelona, al Moll
d’Espanya s/n, 08039 Barcelona (davant del
Centre Comercial Maremagnum).

