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DEPARTAMENT TÈCNIC

Tècnic instructor de vela

Pol Simeon

Coordinador de vela

Gerard Simeon



INSTAL·LACIONS

Aigua potable 
Electricitat. 
 2 motors. 
Marineria
Estanteries per Optimists i Caiacs

El recinte delimitat amb pals de fusta i cordes
tensades. 
Serveis: 

Les embarcacions descansen a la sorra sobre el seu
remolc o bé sobre un rul·lo propi. 

Platja

Sala exclusiva per l’activitat de vela 
Vestuaris. (Dutxes, taquilles, lavabos)
Piscina
Lavabo interior. 
Oficina del club, 
Restaurant 
Àrea social. 
Garatge d’hibernació 
Sala  per emmagatzemar les eines.

 

Terra
Les instal·lacions del club estan
dividides en dues àrees separades per
uns 300 m de distància. El camí per
arribar de les instal·lacions de terra a
platja està enrajolat.



ACTIVITATS

Els matins es realitza el casal de vela, on
l'ensenyament de la navegació a vela serà
l'activitat protagonista. A banda d'això, es
plantegen activitats diverses com snorkel, caiac
o esqui nàutic com a alternativa a dies de poc
vent, mala mar o condicions adverses.

Horari: 10:00 - 14:00 de dilluns a divendres.
Rang d'edat: 5 anys - 17 anys.

Casal de vela Classes particulars

A les tardes s'impartiran classes particulars per
la navegació a vela, de manera individual i a
col·lectius.

Horari: 15:00 - 19:00, són sessions de 2 h.
Rang d'edat: Per totes les edats a partir de
5 anys.



METODOLOGIA ENSENYAMENT



PREUS



INSCRIPCIONS

La inscripció als cursos són
per setmana.

Calendari

És necessària la seva
entrega abans de l'inici de la
setmana. Per poder realitzar
tots els tràmits.

Inscripció per setmana: 2 dies abans
de començar la setmana
Places casal: màx. 20
Places particulars: màx. 4 sessions al
dia 

Termini d'inscripció

Documentació

Presencialment o bé via
web

Mètodes de pagament

1

2

3

4



1.CALENDARI
Els cursos de vela comencen la
última setmana de juny.

Entrega de diplomes



2.DOCUMENTACIÓ

Fotocòpia del document

DNI /Passaport

Fotocòpia del document

 CatSalut / Targeta sanitaria

Telèfon
Adreça de correu electrònic

Dades de contacte pare,
mare o tutor/a

 ....

Vacunes Covid /
Al·lèrgies, medicaments

1 2

3 4



Lloc web: https://cmfenals.com/

Accedir a l'apartat, Casal d'estiu

Fer click a "Descobreix més" 

S'accedeix directament al PlayOff
on es podrà dur a terme la

inscripció 

3.INSCRIPCIÓ ONLINE: 
Plataforma PlayOff



Al compte
ES5200810256610001053616 tot

indicant en el concepte
"Nom/s_Nen/es_&_SetmanaCasal"

Transferència
Termini màxim de 3 dies abans

del començament de
l'Activitat/Setmana

Efectiu

Al compte
ES5200810256610001053616

S'ha d'adjuntar comprovant de
pagament, al mateix moment o

per correu electrònic.

Transferència

Opció activa al PlayOff

Targeta de crèdit (TPV)

4.MÈTODES
DE
PAGAMENT

1

Inscripció NO Online

Inscripció Online

Opció activa al PlayOff

Bizum

2

1 2 3



Banyador1

Crema solar2 Calçat adequat 2

Tovallola3 Gorra

Samarreta nàutica

3

4

ROBA I COMPLEMENTS

Ulleres de sol

Ulleres de buceig 

Necessitats particulars:
Medicaments,
Inhaladors, Crema, etc.

1

4

5
0

És obligatori portar  Es recomana portar

Roba de recanvi6



CONTACTE
Correu electrònic : cmfenals.vela@gmail.com


