
Cursos de VELA LLEUGERA 

al Marítim

Juny, juliol i setembre de 2019

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



CURSOS DE VELA LLEUGERA

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

Curs 1: del 25 al 28 de juny

Curs 2: de l’1 al 5 de juliol

Curs 3: del 8 al 12 de juliol

Curs 4: del 15 al 19 de juliol

Curs 5: del 22 al 26 de juliol

Curs 6: del 29 de juliol al 2 d’agost

Curs 7: del 2 al 6 de setembre

DURADA I HORARI

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.

IMPORT
• 145€ per curs/no socis

• 115€ per curs/socis

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. 

DESCOMPTES

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*.
*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.

INSCRIPCIÓ

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.

LLOC DE REALITZACIÓ

Els cursos es realitzen a les instal·lacions del Reial Club Marítim de 

Barcelona, al Moll d’Espanya s/n (davant del Centre Comercial 

Maremagnum).

Per arribar-hi es pot agafar: 

• L’autobús V17 i baixar al final de trajecte. 

• El metro línia L3, baixar a l’estació de Drassanes i creuar el pont Rambla 

de Mar que porta al Centre Comercial Maremagnum.



Vela

DADES PERSONALS

Nom i cognoms: 

Data de naixement: Nacionalitat: 

Adreça: 

Núm.: Pis: Porta: 

Codi postal: Municipi: 

Telèfon: Correu electrònic: 

DNI: CatSalut: 

Home:            Dona:

És al·lèrgic/a a alguna cosa? Sí:       No:

En cas afirmatiu, a què és al·lèrgic/a?

*És imprescindible saber nadar.

En cas d’urgència cal avisar a:

Sr. / Sra.: 

Als telèfons: 
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Vela

INSCRIPCIÓ

Número de fills/es inscrits/es als Cursos de vela lleugera: 

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*. 

*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.

Desitjo inscriure el meu fill/a als següents cursos:

El pagament 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.

ELS PARES/TUTORS LEGALS: ACCEPTA       / NO ACCEPTA       que el Reial Club Marítim de Barcelona pugui 

publicar imatges en les que aparegui el menor, a la seva pàgina web, xarxes socials o fulletons. En qualsevol cas, 

aquestes imatges només podran ésser utilitzades i publicades amb finalitats de promoció del Club.

Signatura:

En compliment a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades 

personals de contacte han estat introduïdes a un fitxer denominat FACTURACIÓ I COMPTABILITAT del que és responsable 

REIAL CLUB MARÍTIM DE BARCELONA la finalitat del qual és la gestió de les dades dels clients i dels proveïdors necessaris 

pel desenvolupament de l’activitat del Club. Les seves dades seran utilitzades pels fins abans assenyalats i no seran cedides a 

terceres persones. Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició podrà dirigir-se per escrit a la 

següent adreça: MOLL D’ESPANYA S/N, 08039 BARCELONA.
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Curs Dates Import Opció 

d’acollida

Opció 

de dinar

Total

Curs 1 Del 25 al 28 de juny € € € €

Curs 2 De l’1 al 5 de juliol € € € €

Curs 3 Del 8 al 12 de juliol € € € €

Curs 4 Del 15 al 19 de juliol € € € €

Curs 5 Del 22 al 26 de juliol € € € €

Curs 6 Del 29 de juliol al 2 d’agost € € € €

Curs 7 Del 2 al 6 de setembre € € € €

Carnet d’escola anual: Sí: No:      (En aquest cas cal expedir-lo. El cost és d’11 €) €


