
                       ACTIVITAT de MAR 2018 

Enguany us volem proposar de nou aquesta  activitat de mar:  VELA, CAIAC, WINDSURF, PADDLE SURF i BIG PADDLE SURF, per 

als nens i nenes de primària de l’escola.                                                                                                                                                                                                               

Què farem:  Durant aquests dies  i amb sessions d’una hora i mitja,  els alumnes descobriran la vela, 

el caiac, el windsurf i/o el surf,  gaudiran i aprendran a controlar la navegació amb aquests tipus 

d’embarcacions. Tot això d’una forma amena, divertida i molt dinàmica!!! 

Edats:  de 1r a 6è (han de saber nedar, tot i que porten armilla) 

On:  Club Natació Barcelona – CNB secció Vela- 

Quan: del 18  al 21 de juny de 15h a 18/18.30h (aprox.)                                                                                            

Funcionament: Recollim els nens a les 15:00 (sortida de l’escola aproximada  15:15h) marxem amb 

autocar al CNB, l’activitat d’aigua dura uns 90’ (més el que triguin en recollir de nou les 

embarcacions) després es canviaran i tornaran de nou a l’escola amb l’autocar.     

Per evitar que s’encareixi més l’activitat, s’ha tornat a pensar que hi hagi la opció de mares/pares acompanyants (per l’estona 

de canviar-se i l’autocar) juntament amb algun monitor. Aquests pares/mares voluntaris tindran l’activitat becada per a un dels 

seus fills. Segons els nens que s'apuntin sabrem els pares/mares que es necessitem en tot cas si hi ha algun/a interessat i amb 

disposició de l’horari de 15 a 18.15/18.30h marqueu la casella corresponent en el full d’inscripció. En cas que hi hagi més 

voluntaris que places es farà un sorteig de la mateixa manera que es fa amb les inscripcions a les extraescolars.  

Preu  socis : 68€  no socis:  74€                                                                                                                                                                        
(En el cas de que no sortissin voluntaris acompanyants el preu seria de 78€ els socis i 84€ els no socis.) 

Què cal portar: gorra, crema solar, banyador, recanvi samarreta per portar sota l’armilla (o recanvi sencer si s’escau) , 

tovallola, xancletes, xampú i ampolla d’aigua. TOT BEN MARCAT. 

Si esteu  interessats en participar, només cal que ens lliureu la butlleta que teniu en la part inferior d’aquesta circular, a la 

bústia de l’AFA, abans del dia 24 de maig de 2018 a les 18 hores, les butlletes rebudes després d’aquesta data restaran en llista 

d’espera.                                                       ATENCIÓ: LES PLACES SÓN LIMITADES.                                                                                                                                                           

El  cobrament de l’activitat es farà a principi de juny pels que fan activitats extraescolars, els que no en fan hauran de fer una 

transferència al número de compte de LA CAIXA ES21-2100-6522-9122-0213-7866 posant el NOM I COGNOM DEL 

INFANT  o bé en efectiu a la Marta Jara abans del dia 01/06/18 (tardes de 16.00 a 18.00) 

*En cas de que les condicions meteorològiques i/o l’estat de la mar no permetin la realització de l’activitat de mar es 

realitzaran activitats alternatives en les instal·lacions del CNB. 

 

ACTIVITAT DE MAR 2018 

Com a mare/pare/tutor autoritzo a.....................................................................................................del curs............i grup A / B a 

participar en aquesta activitat que es fa al Club Natació Barcelona.  El trajecte d’anada i de tornada es fa amb autocar. 

Marqueu només si esteu interessats en ser monitors acompanyants voluntaris d’aquesta activitat els dies                     

18-19-20 i 21/6 de 15 hores  a 18-18.30 hores          

El  cobrament de l’activitat es farà a principi de juny pels que fan activitats extraescolars, els que no en fan hauran de fer una transferència al número de 

compte de LA CAIXA ES21-2100-6522-9122-0213-7866 posant el #VELA +NOM I COGNOM DEL INFANT  o bé en efectiu a la  Marta Jara abans del dia 

1/6/17 

Nom i Cognoms del sota signat ...................................................................................................................................................... 

DNI................................................................. DATA .............................................. Signatura: 


