C.N.A.M CLUB NÀUTIC L’AMETLLA DE MAR

CURSOS ESTIU 2016

VELA
Estiu, no deixis de practicar un dels esports més refrescants!!!
“Navegar a Vela”
Un esport excitant i alhora relaxant que es practica en l’indret més meravellós que tenim al nostre poble: “LA MAR”

Corre a apuntar-te al Club Nàutic L’Ametlla de Mar en les diferentes modalitats per a practicar la vela que ens ofereix aquest estiu…
El nostre lema .– Nostra Força es el vent.
DATES I HORARIS
DATES: Ver Imprés D`inscripció.
HORARIS: Dilluns a Divendres, matí ( de 10:30 a 13:30)
LLOC: Club Nàutic L’Ametlla de Mar (C.N.A.M)
Els cursets de vela:
* Són per a majors de 8 anys.
* Es realitzen amb les següents embarcacions:
Optimis, Vaurien Raquero Europa 470
* Excursió amb instructor per a visitar les cales navegant a
vela.
* És imprescindible saber nedar.
* Autorització de padres y/o tutor legal.
* Vestimenta: Gorra, banyador, camiseta i sabatilles.
PREUS
ACTIVITAT

SOCIS I EMPADRONATS A
L’AMETLLA DE MAR

PÚBLIC GENERAL

CURSETS DE VELA

105 Euros

120 Euros

EXCURSIÓ 3 H

125 Euros

150 Euros

IMPRÉS D’INSCRIPCIÓ
Nom i Cognoms:
Data de naixament:
Adreça:

nº

C.P.

pis

Localitat:

Telf. contacte:

o

E-mail.:

Modalitat d’incripció: (marcar amb una X les opcions corresponets)

□
□
□
□
□

Públic general ( a partir dels 8 anys)
Soci C.N.A.M. ( a partir dels 8 anys)
Empadronat a l’Ametlla de Mar ( a partir dels 8 anys)
Cursos d’Iniciació: de Dilluns a Divendres, matí (de 10:30 a 13:30)
Excursió amb instructor per a visitar les cales navegant a vela.

AGOST

JULIOL

□
□
□
□

Del 4 al 8 Juliol
Del 11 al 15 Juliol
Del 18 al 22 Juliol
Del 25 al 29 Juliol

□
□
□
□

Del 1 al 5 Agost
Del 8 al 12 Agost
Del 15 al 19 Agost
Del 22 al 26 Agost

SETEMBRE

□
□
□
□

Del 29 Agost al 2 Setembre
Del 5 al 9 Setembre
Del 12 al 16 Setembre
Del 19 al 23 Setembre

* Els inscrits menors de 18 anys hauran de complementar l’autorització dels pares.

AUTORITZACIÓ DELS PARES i/o TUTORS
Jo,
amb D.N.I. nº

com a pare , mare o tutor legal, autoritzo a

Nom y Cognom__________________________________
per a realitzar els Cursets de Vela Estiu 2016, organitzats pel Club N.A.M.

Signatura Pare/Mare/Tutor

D’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades personals recollides en aquest
document s’inclouran en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del CLUB NÀUTIC L’AMETLLA DE MAR, amb la finalitat de poder gestionar les condicions i avantatges de ser soci. Pot exercir els seus drets d’accés, cancellació, ratificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça C/ MOLL DE PONENT
S/N 43860 L’AMETLLA DE MAR - Tel.: 977 457 240 - Fax.: 977 493 632 - e-mail.: cnam@pcserveis.com. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que
les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a l’enviament de qualsevol informació
que pugui ser el seu interés.
Les activitats organitzadas y tuteladas por el Club Nautic de l’Ametlla de Mar, dintre de la escola de vela forman parte de la Federacio Catalana de Vela.

