ESTADES NÀUTIQUES ESTIU 2019
del 25 de Juny al 10 de Setembre
Des de l’Escola Vela Mataró, us proposem unes Estades Nàutiques per a infants i joves que vulguin
gaudir del mar, provar noves experiències... i fer noves amistats. A més a més, la nostra escola està
especialitzada en Inclusió, i en la formació i pràctica d’activitat esportiva accessible.
QUÈ PRETENEM? L’objectiu de les nostres Estades és que infants i joves tinguin un contacte directe
amb el mar i la natura i que gaudeixin aprenent i practicant diferents modalitats de navegació.
QUÈ FEM? Durant les Estades d’Estiu i adaptant-nos a les diferents edats combinarem
l’aprenentatge i la pràctica de VELA LLEUGERA, PADDLE SURF, BIGSUP, CAIAC de MAR, WINDSURF
amb els JOCS a la PLATJA, JOCS a L’AULA, TALLERS de MARINERIA, CONTA-CONTES,
MANUALITATS, SNORKEL...
A QUI VAN DIRIGIDES LES ESTADES? Tenim activitats per a nens i nens entre els 3 i els 19 anys.
Farem diferents grups en funció de l’ edat dels infants i també si tenen experiència prèvia.
COM ORGANITZEM EL DIA?
 Servei d’acollida de 8:00 a 9:00h.
(Servei de pagament addicional)
 Arribada: 9:00h.
 Jocs de coneixença i activació:
09:00- 09:30h.
 Primera franja d’activitats:
09:30- 11:30h
 Esmorzar : 11:30 a 12:00h
 Segona franja d’activitats: 1
2:00 - 14:00h.
 14h Recollida nens i nenes torn matí.






Dinar : 14:00 a 15:00h.
Tercera franja d’activitats :
15:00 a 16:00h.
16h Recollida nens i nenes horari de
migdia.
Quarta franja d’activitats :
16:00 a 18:00h.
18h Recollida nens i nenes Estades dia
complert.

QUÈ HEM DE PORTAR?
 Roba còmode que es pugui mullar:
samarreta, pantalons.
 Roba d’abric, capell si el dia surt
ennuvolat i un impermeable per si hi
ha previsió de pluja.
 Dues mudes complertes de recanvi
(roba interior inclosa) a banda de la
roba que portin en arribar.
 Necesser de dutxa : tovallola, sabó,
xancletes, pinta.
 Sabata tancada que es pugui mullar
(no xancletes) i sabata de recanvi.
 Gorra. (preferentment de colors clars)
 Ulleres de sol.
 Crema de protecció solar.
 Aigua.
 Esmorzar per mig matí.

RECOMANACIONS IMPORTANTS:
 Us recomanem que l’ esmorzar a casa es faci sense làctics ni sucs.
 Per motius de seguretat i per evitar incidents amb algun element de l’embarcació, els
cabells llargs han d’anar ben recollits, no es poden portar pírcings, arracades, polseres ,
collarets, rellotges, ni qualsevol complement que pugui enganxar-se.
 Recomanem que els/les nens/es deixin a casa els rellotges, mòbils, o objectes de valor.

PORT DE MATARÓ – BASE NÀUTICA (Al final de l’Espigó)

ESTADES NÀUTIQUES ESTIU 2019
del 25 de Juny al 10 de Setembre

TARIFES
ESTADES ESTIU 2019

- Els preus estan indicats per setmanes (de dilluns a divendres) excepte
els preus de dia
- Els preus inclouen la llicència federativa (assegurança obligatòria).
Horari

(Horari d’entrada a partir de les 8:45)

Preu de Tarifa

Preu oferta
15/05/2019

Persones amb discapacitat,
famílies Monoparental,
famílies nombroses
Preu tarifa

MATÍ
MIGDIA amb carmanyola
DIA COMPLERT amb carmanyola
TARDA
TECNIFICACIÓ

09:00h a 14:00h
09:00h a 16:00h
09:00h a 18:00h
15:00h a 18:00h
09:30h a 13:30h

160 €
183 €
199 €
95 €
177 €

152 €
174 €
189 €
90 €
168 €

Càtering diari

8 €/ Dia

Servei d’acollida de 8:00 a 9:00h amb entrada des de
les 7:45h fins a les 8h.

4 €/Dia

152 €
174 €
189 €
90 €
168 €

El dinar es farà a les nostres instal·lacions, tant l’opció de carmanyola com l’opció de càtering extern.

INSCRIPCIONS i PAGAMENT
INSCRIPCIONS
- Al centre: Escola Vela Mataró

PAGAMENT (En el moment de l’ inscripció):
- En efectiu a Escola Vela Mataró

- Telèfon: 696578359

- Per Transferència, al nª de compte:

- Via e-mail:

ES30-2038-6669-4330-0009-3858

activitat@escolavelamataro.com
info@escolavelamataro.com

Enviar comprovant de transferència a :
info@escolavelamataro.com

PORT DE MATARÓ – BASE NÀUTICA (Al final de l’Espigó)

Preu oferta
147 €
170 €
185 €
87 €
163 €

