CIRCULAR INFORMATIVA

Ref.: Serveis de carenat

Benvolguts socis i usuaris,
Us informem que la represa d’activitats industrials, una vegada finalitzat el període de confinament total i
l’acabament de les obres realitzades a la zona tècnica del port, permet que des del Club Nàutic Llançà us
puguem tornar a oferir el servei de carenat dels vostres vaixells.
Si hi esteu interessats en que sigui el nostre equip de professionals qui s’encarregui de les tasques
corresponents (recordem que hores d’ara els particulars no poden eludir el confinament més que per
determinades tasques essencials), ens hauríeu de fer arribar el formulari de petició de serveis adjunt,
degudament complimentat.
A les sol·licituds de serveis de carenat a realitzar directament pel club que rebem abans del dia 10 de maig, els
aplicarem un descompte del 10% a les tarifes de grua, neteja i pintura de fons, relacionades amb el referit
servei.
Aprofitem per a recordar-vos que el club disposa d’una App valida per a aparells Apple i Android. Aquest és el
mitjà pel qual notifiquem les informacions i notícies relacionades amb la nostra entitat. Si encara no ho heu fet,
us animem a descarregar-vos-la.
Aprofitem per a saludar-vos com sempre ben cordialment, desitjant us trobeu tots bé.
Signat digitalment
Ferran Roquer i Padrosa
President
Club Nàutic Llançà
Port de Llançà, 20 d’abril del 2020.
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Mitjançant la present demano al Club Nàutic Llançà la prestació dels serveis detallats en aquest document, i afirmo conèixer i acceptar les tarifes
aplicables als mateixos.
La present comunicació la realitzo en qualitat de
troba en la situació referida.

soci,

client,

representant del soci/client, propietari del vaixell detallat que actualment es

soci/client,
representant del soci/client, autoritzant
La facturació corresponent als serveis prestats serà efectuada a càrrec del
expressament la seva liquidació mitjançant càrrec bancari en el compte que figura a nom del mateix en la base de dades del club.
Declaro expressament que soc coneixedor del contingut de la instrucció tècnica IT-001/04 “Instruccions tècniques zona tècnica
(escar)” del Club Nàutic Llançà, les quals em comprometo a observar.

............................................................
(Signatura)
Identificació
del signant:

Nom:

Identificació
del vaixell:

Nom:

Serveis
demanats:

Data:

/

/

DNI/NIF:
Matrícula:

Es troba a l’amarrador núm.:
No es troba al port, arribarà el dia

/

Eslora:
Arribarà:

/

m.
per mar
per terra

Trasllat del vaixell de l’amarrador a la zona tècnica
Grua, pujar
Neteja de la carena
Neteja de la cua
Pintura antiflouling de la carena ...........................................................

Color

Blanc
Vermell
Blau
Negre

Pintura de la cua
Subministre de pintura antiflouling de la carena
Subministre de pintura antiflouling de la cua
Grua, baixar
Data en quin dia es desitja s’iniciï la prestació del servei:
Lloc d’ubicació del vaixell:

àrea d’acció de la grua

Dies suplementaris d’estada en terra par a altres treballs:

/

/

fora l’àrea d’acció de la grua
si

no

(en cas de resposta afirmativa detallar els treballs i si cal que el club comuniqui l’inici de l’estada del vaixell en la zona tècnica a algú o a
alguna empresa nàutica)

Detall dels treballs a realitzar:
Durada prevista de l’estada en terra suplementària:
si
no avisar a:
Altres (detallar):

dies

, telèfon:

Lliurar aquest document al Club Nàutic Llançà, en ma a les serves oficines, per fax +34 972380706, o per e-mail club@cnllanca.cat
(en cas de recepció per via electrònica, la seva simple tramesa per e-mail serà considerada a tots els efectes com a signatura del formulari per part del peticionari)

Observacions:
La instrucció tècnica IT-001/04 “Instruccions tècniques zona tècnica (escar)”, es troba a disposició de tot usuari dels serveis prestats a l’escar del club.
S’haurà de comptar amb la conformitat del club per a estades en terra superiors a 6 dies en temporada baixa o a 2 dies en temporada alta.
Les peticions seran ateses per ordre de rebuda i segons disponibilitat d’espai i equipament; en cap cas el lliurament del present formulari pressuposa la certesa que
les tasques siguin efectuades en el termini ni en les condicions demanades.
El club es reserva el dret de no atendre formularis que no es trobin complimentats en la seva totalitat, o que no hagin estat signats, o les demandes formulades per
peticionaris dels quals no es disposi de les dades bancàries a la base de dades del club, o que no es trobin al corrent de les obligacions econòmiques amb el club.

CIRCULAR INFORMATIVA

Ref.: Servicios de carenado

Apreciados socios y usuarios,
Les informamos que la reanudación de actividades industriales, una vez finalizado el periodo de confinamiento
total y terminadas las obras realizadas en la zona técnica del puerto, permite que desde el Club Nàutic Llançà
podamos volver a ofrecer el servicio de carenado de sus embarcaciones.
Si están interesados en que sea nuestro equipo de profesionales quien se encargue de las tareas
correspondientes (recordemos que por ahora los particulares no pueden eludir el confinamiento más que para
determinadas tareas esenciales), nos deberían hacer llegar el formulario de petición de servicios adjunto,
debidamente cumplimentado.
A las solicitudes de servicios de carenado a realizar directamente por el club que recibimos antes del día 10 de
mayo, aplicaremos un descuento del 10% a las tarifas de grúa, limpieza y pintura de fondo, relacionadas con
el referido servicio.
Aprovechamos para recordarles que el club dispone de una App válida para terminales Apple y Android. Este
es el medio por el que notificamos las informaciones y noticias relacionadas con nuestra entidad. Si aún no lo
han hecho, les animamos a descargarla.
Aprovechamos para saludarles como siempre cordialmente, deseando se encuentren todos bien.
firmado digitalmente
Ferran Roquer i Padrosa
Presidente
Club Nàutic Llançà
Port de Llançà, el 20 de abril del 2020.

CIRCULAIRE D’INFORMATION

Réf.: Services de carénage

Chers membres et utilisateurs,
Nous vous informons que la reprise des activités industrielles, une fois la période de confinement total terminée,
et les travaux réalisés dans la zone technique du port achevés, permettent au Club Nàutic Llançà de proposer
à nouveau le service de carénage des navires.
Si vous souhaitez que notre équipe de professionnels s'occupe des tâches correspondantes (rappelez-vous
que pour l'instant les individus ne peuvent éviter le confinement sauf pour certaines tâches essentielles), vous
devez nous envoyer le formulaire de demande de service ci-joint, dûment rempli.
Pour les demandes de services de carénage à effectuer directement par le club que nous avons reçu avant le
10 mai, nous appliquerons une remise de 10% sur les tarifs de grue, et de nettoyage et de peinture de fond,
liés au service susmentionné.
Nous en profitons pour vous rappeler que le club dispose d'une application valide pour les terminaux Apple et
Android. C'est le moyen par lequel nous communiquons les informations et les actualités relatives à notre
entité. Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous encourageons à le télécharger.
Nous saisissons cette occasion pour vous accueillir comme toujours, en vous souhaitant de bien vous porter.
signé numériquement
Ferran Roquer i Padrosa
Président
Club Nàutic Llançà
Port de Llançà, le 20 avril 2020.

