CURSOS DE VELA | VERÁN 2017
a) INFORMACIÓN XERAL
1. O prazo de inscrición nos cursos comeza o 28 de xullo e ata que se esgoten as
prazas.
2. Para inscribirse nos cursos de vela deberá poñerse en contacto coas oficinas do
Centro Cultural e Xuvenil de Muros:
- Por teléfono, no 981 762 294 ou no 981 762 313, ou de xeito presencial, no horario
de apertura das oficinas.
3. A persoa solicitante poderá facer a reserva da praza polos medios anteriormente
descritos, pero non se considerará admitida ata que se faga o pagamento do importe
da matrícula para o cal, terá o prazo de 48 horas dende o momento no que reserve a
praza. No caso de que transcorra dito período e non se aboase a cota correspondente,
entenderase a renuncia á praza e polo tanto poderá ser ocupada por outra persoa
solicitante.
O xustificante de pagamento poderá ser enviado por correo-e ao enderezo:
david.pastoriza@muros.gal.
4. Cada grupo dentro de cada quenda contará cun número máximo de 10 alumnos/as.
5. A cota por quenda establécense do seguinte xeito:
- 25,00 €
Sempre será aboada despois de facer a reserva da praza polos medios descritos
anteriormente.
6. As quendas establécense do seguinte xeito:
Muros (antiga fábrica de Sel):
- Do 8 ao 11 de agosto
- Do 15 ao 18 de agosto
- Do 22 ao 25 de agosto
- Do 29 ao 1 de setembro
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7. En cada quenda estabeceranse 2 grupos co seguinte horario:
Grupo 1: de 10:00 a 12:30 h (máximo 10 prazas)
Grupo 2: de 12:30 a 15:00 h (máximo 10 prazas)
As quendas establécense de martes a venres.
8. Se debido ás condicións climatolóxicas adversas non se pode saír a navegar,
intentaranse adaptar as actividades o máximo posible facendo uso dalgunha
instalación deportiva municipal.

B) REQUISITOS
Para poder asistir aos cursos é preciso:
•

Ter como idade mínima 8 anos (nados/as no ano 2009 ou anos anteriores).

•

Saber nadar.

•

Non padecer ningunha enfermidade que lle impida practicar o deporte da vela.
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