Altres Serveis

anys
1972-2022

anys

BATEIG DE MAR
(2h acompanyat) 50€

1972-2022

TARIFES
&

PADDLE SURF
equipat 12€/hora

CENTRE NÀUTIC AUTORITZAT

SERVEIS
ESTIU ’22

KAYAK 2 PLACES
equipat 12€/hora
CURSOS AMB MONITOR INDIVIDUAL
(Patí, Kayak o Paddle) 40€/h
PROVA DE NIVELL
per ús de patins* 30€
*Aquesta prova de nivell no caldà fer-se si
en algún curs de l’Escola de Vela s’ha
obtingut almenys el nivell mitjà

www.cvsantantonicom
@escolafederada
@cvsa_oficial
644 413 418

Centre
col·laborador:

Practica
l’Esport
Blau

Tipus de Socis
Numerari o de
Ple Dret
Dret a vot en assemblea i pot
ocupar càrrecs a la Junta

400€ com a dret d’entrada
Quota anual 200€
Escar patí a platja 340€/any
ó
Escar patí hangar 340€/any
Mig Escar 160€
Trasllat Escar- Hangar 75€
Trasllat Hangar - Escar 75€
Taquilla Club 30€

Esportiu
No té patí propi
No hi ha quota d’entrada
Té dret a fer ús del material del Club

Quota soci dia 3€
Quota soci setmana 15€
Quota soci mes 50€
Quota soci senior 90€/any
Quota soci junior 60€/any

Familiar
Soci familiar (de Soci Esportiu o
de Ple Dret) 45€/any
Soci infantil (Fill de -18 anys de Soci
Esportiu o de Ple Dret) 20€/any
* La quota de soci Esportiu, o Familiar es
pagarà per any enter (no es fraccionarà l’any en
curs en el moment de l’entrada al club)

Transeünt
temporada Estiu
És un navegant membre d’algun altre
club, que ve durant la temporada
d’estiu a fer ús de les instal·lacions i
activitats del club. No és soci en cap
dels efectes.
Tindrà la consideració de soci per si fa
ús de materials del club.
Transeünt 15 dies 200€
Transeünt 1 mes 250€
Transeünt regates 100€/mes

Ús i Cessió de
Material del Club
*Pel servei d’ús de patins del club, s’haurà de
demostrar almenys el nivell mig, ja sigui
amb cursets o amb la prova de nivell i
disposar de llicència d’esportista o de lleure
de la Federació Catalana de Vela en vigor.

PATÍ CATALÀ
SÈNIOR
Regata 30€/Regata
Clinic 20€ per Clinic
Passeig 20€/hora
Tarifa plana** 270€
JÚNIOR
Regata 20€/Regata
Passeig 15€/hora
Tarifa plana** 200€
**Ús ilimitat de patí durant l’any subjecte a
disponibilitat (reserves online)

Tots els socis de ple dret i socis esportius
seniors i juniors anuals disposen dins de la
quota d’un màxim de 60€ en crèdits per
l’ús de materials del Club (Patíns, Kayaks i
Paddles).
Per la utilització de patins del Club cal
disposar de la Llicencia d’Esportista o de
Lleure en vigor.

