Organitza:

CLUB NÀUTIC LLANÇÀ
Port de Llançà – Moll Jordi Canal s/n
17490 – LLANÇÀ (Alt Empordà)
Tel.: +34 972380710
Fax: +34 972380706

www.cnllanca.cat

club@cnllanca.cat

CURS DE TARDOR
DE
VELA LLEUGERA

Col·labora:
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
Avda. Europa, 37
17490 – LLANÇÀ (Alt Empordà)
Tel.: +34 97238181

www.llanca.net

Dates del curs de tardor:
Mes d’octubre del 2007
Dies: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 i 28

Amb el suport de

www.fcv.cat

CLUB NÀUTIC LLANÇÀ
www.cnllanca.cat

RESPON AQUESTES
PREGUNTES
Saps nedar ?
Tens entre 7 i 16 anys ?
T’agrada navegar a vela, o
t’agradaria provar-ho ?
Els teus pares et deixarien venir a
navegar amb nosaltres ?
Ets soci o fill d’un soci del club, o
ets resident a Llançà ?

JA NO TENS EXCUSA !!!
SI HAS RESPOST AFIRMATIVAMENT A
LES PREGUNTES DE L’ESQUERRA, JA
NO TENS EXCUSA:
El Club Nàutic Llançà, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Llançà, organitza el curs
de tardor de vela lleugera.
Si el temps ens ho permet, els matins dels
dissabtes i diumenges del mes d’octubre
que figuren al dors, sortirem a navegar amb
els vaixells que posarà a la teva disposició
l’escola de vela del Club Nàutic Llançà.

Un equip de tècnics i navegants de vàlua, et faran
gaudir dels teus inicis en un esport que pots practicar tant a prop.
Jordi SALELLAS

Tècnic de vela
Responsable de l’escola de vela i de l’equip de
regates

Marc Carles PEÑA

Tècnic de vela
Monitor de l’escola de vela

Col·laboradors:

Marina FORNS
Víctor Armand VILA

ANIMA’T, I VINE A CONÈIXER DE
PROP LA NATURA QUE TENS
MÉS A L’ABAST.
AFANYA’T, LES PLACES SON LIMITADES, T’ESPEREM ....
Per poder acompanyar-nos, només caldrà que tramitis la
llicència federativa d’escola de la Federació Catalana de
Vela d’enguany, LA RESTA ÉS TOTALMENT GRATUÏT.
En el moment de formalitzar la inscripció, que hauràs de fer
a les oficines del club, caldrà que la teva mare, pare o tutor,
ompli i signi una autorització, i aportis un certificat metge que
acrediti que no tens cap impediment per a practicar esport i
l’import de la llicència federativa.
El Club Nàutic Llançà es reserva el dret de modificar i inclusiu suspendre, parcial o totalment, qualsevol de les activitats anunciades en el present fulletó, sense previ avís. Aquesta
circumstància no donarà dret a cap tipus de reclamació i/o contraprestació.
El fet d’inscriure’s a aquesta activitat implica l’acceptació d’aquestes condicions.

