CIRCULAR INFORMATIVA - RECORDATORI
Estem ja en ple estiu, i us volem recordar i fer un petit repàs o recordatori amb l’objectiu que
pugueu gaudir d’una millor tranquil·litat i seguretat en les seves sortides a la mar, tant vosaltres
com els vostres companys de sortida, com per la vostra embarcació.
1.- Obligatorietat per Llei de disposar d’una assegurança per a la seva embarcació que
tingui la cobertura mínima de responsabilitat civil per danys a tercers, si bé aconsellem
millorar aquestes cobertures mínimes a les que s’adaptin a la seva necessitat concreta
segons l’embarcació i ús, recordant també que totes les embarcacions que estan dins de
les instal·lacions i no surten a mar, també han d’estar degudament assegurades. Així
mateix, ha de facilitar una còpia del darrer rebut pagat i vigent de prima anual a
capitania del nostre club.
2.- Aconsellem tingui sempre contractada la cobertura de remolcada o assistència al
navegant per a la seva embarcació, ja que per un cost molt baix, en cas de necessitat no
tindrà de fer front al cost econòmic que representa el servei de “Salvament Marítim”.
3.- En els darrers temps, s’ha observat un increment de les actuacions de revisió i control
a les embarcacions esportives per part de les autoritats de vigilància marítima, el les quals
es procedeix a la revisió i control de la documentació de l’embarcació i patró, revisions,
assegurança, permisos de pesca, equipament de seguretat, etc... També un control a les
embarcacions per entrades, aproximacions o bé inclús anclar a les o boies i/o zones i
espais senyalitzats, com a zones de platja , protegides o d’accès regulat o controlat, amb
el qual, aconsellem tingui una vigilància especial en els espais senyalitzats i delimitats
amb boies i zones de platja i bany, de forma no incórrer en possibles sancions.
Recordar que el club nàutic us desitja i treballa per donar als seus socis i usuaris un bon servei de
forma que pugueu gaudir tots del mar, la pesca, la navegació, la vela, etc… També de les seves
intal.lacions i serveis, de forma que facin la vostra afició el mes agradable i satisfactòria possible.
Que gaudiu del mar i l’estiu.
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