INDY’S CLUB MAR 2020
Els preus per aquesta temporada 2020 són els següents:
Pack
1 dia
2 dies
3 dies
4 dies
5 dies
8 dies
10 dies
Temporada (44 dies)

Preu
48,00
94,00
138,00
176,00
200,00
304,00
320,00
500,00

€
€
€
€
€
€
€
€

Preu/dia
48,00 €
47,00 €
46,00 €
44,00 €
40,00 €
38,00 €
32,00 €
11,35 €

Els preus de packs són personals i intransferibles i per tant només donen dreta a
fer Club al nen inscrit. Els packs no es poden compartir per més d’un alumne, grup
o família. Consulteu els descomptes per família nombrosa.
EL PREU INCLOU :





Instructors durant 4 hores/dia (10:00 – 14:00 h).
Ensenyança amb el suport de la Federació Catalana de Vela
Material nàutic, neoprè, armilla i casc (s’aconsella que el neoprè sigui
personal)
Assegurança RC i Accidents durant l’activitat.

EL PREU NO INCLOU:


Transports ni cap àpat

Com inscriure’s
1. Omplir la fitxa d’inscripció. Aspectes destacats.
En el moment que es sol·licita la 1a inscripció del curs, Cercleaventura facilita un
full que cal omplir completament i signar, per remetre’l via mail a
cercleaventura@cercleaventura.com.


Dades personals

Cal posar totes les dades personals que es demanen de mares/pares/tutors i del
nen/a.

Aquestes dades són tractades amb caràcter confidencial segons estableix la llei i
queden en custodia de Cercleaventura, que es reserva el dret d’emprendre accions
legals contra tercers que puguin fer-les servir per altres fins fora del Club.


Indicar nivell del nen/a.

Si ha fet classes de vela, mar o ha participat en els Casals d’Estiu 2019 del Nàutic
Premià, cal assenyalar-lo. És imprescindible també que els alumnes sàpiguen
nedar.


Indicar quina modalitat d’inscripció es tria (dies o pack)



Fer el pagament. Cal fer-lo almenys 48 HORES ABANS DEL 1R DIA DE CLUB,
per qualsevol d’aquests tres sistemes:
o
o
o

En efectiu, presencialment a les nostres oficines del Nàutic Premià,
en horari d’oficina (dimarts a dissabte de 09:00-13:00 h)
Amb tarja de crèdit/dèbit Visa® o Mastercard®
Per transferència bancària al núm. de compte següent (Banc de
Sabadell) ES51-0081-0020-16-0001545364. Recordeu en fer el
pagament d’anotar-hi la referència:
INDY’S MAR + NOM
COGNOMS
ALUMNE/A;
i
enviar
comprovant
a
cercleaventura@cercleaventura.com

2. Sol·licitar dies de Club


Podeu indicar a la mateixa fitxa d’inscripció els dies que el nen o nena
realitzarà club dins del calendari establert.



Si no faciliteu cap data concreta, o voleu deixar oberta la inscripció, podeu
sol·licitar dia de club fins a 24 h abans de l’inici de la classe sol·licitada
UNICAMENT per via mail a l’adreça cercleaventura@cercleaventura.com . En
aquest cas cal indicar:
o
o



NOM I COGNOMS DEL NEN/A
DATA DE DIA/ES DE CLUB SOL·LICITAT

L’enviament de correus o missatges per altres mitjans (com p. exemple,
missatges a contestador, mails a altres adreces de Cercleaventura;
Whatsapp o comunicacions adreçades a altre personal de Cercleaventura)
tampoc seran vàlids per la sol·licitud de plaça; siguin dintre o fora de
l’anterior termini.

3. El dia del Club.
El punt de trobada amb els professors i la resta de nens/es serà al mateix Nàutic
Premià, a les 09:50 h. Es prega puntualitat, especialment si és el primer dia.
Si no podeu assistir al Club per malaltia/indisposició del nen, causa de força major
o qualsevol altre supòsit imponderable, caldrà justificar-ho o avisar el dia abans a
administració en el seu horari d’oficina.
Si les condicions meteorològiques i/o l’estat de la mar no són aptes per la
realització de les activitats, o l’equip tècnic del Club considera que les condicions
són justificadament adverses, s’anul·larà el dia de Club i es podrà recuperar
(excepte en abonaments de temporada). Depenent del cas, també es podran fer
classes teòriques amb suport audiovisual en aula.
A les 14:00h els pares/mares hauran d’estar puntualment al punt de trobada per
recollir els nens/es.
Qualsevol incidència es comentarà a/la coordinador/a del Club, que estarà a la
vostra disposició.

Avantatges de l’Indy’s Club Cercleaventura
Per aquelles famílies que contractin un mínim de un pack de 4 sessions ò més us
facilitarem de forma gratuïta el carnet del Club Cercleaventura amb els següents
avantatges:









Descomptes 10% en lloguer de material i classes particulars
d’esquí/snowboard per la temporada de neu 2020-21 (inclou familiars de
1r-2n grau).
Descomptes 10% en Indy’s Club Ski i Indy’s Club Snow a l’estació de
Masella per la temporada 2020-21 (només pels nens apuntats al Indy’s Club
Mar).
Descompte del 10% en activitats i lloguer de material d’aventura
durant tot l’any 2020.
Descompte del 10% en activitats i lloguer de material de l’Escola Vela
i Mar del Nàutic Premià durant tot l’any 2020.
Descompte 10% en casal i stage d’estiu de vela i mar del Nàutic Premià
durant l’any 2020 (inclou familiars de 1r-2n grau).
Descomptes no acumulables.

