Verão à Vela
Calendário:
Junho
• 1ª Semana 19 a 23
• 2ª Semana 26 a 30

Agosto
• 1ª Semana 31 Jul a 4 de Ago
• 2ª Semana 7 a 11

Julho
•
•
•
•

Setembro
• 1ª Semana 4 a 8
• 2ª Semana 11 a 15

1ª Semana 3 a 7
2ª Semana 10 a 14
3ª Semana 17 a 21
4ª Semana 24 a 28

Observações:
• Ter mais de 7 anos
• Saber nadar
• Seguro de acidentes pessoais incluído
Descontos:
• No Caso de irmãos, o segundo terá um desconto de 10%.
• O aluno da escola de vela tem um desconto de 20 % nos cursos intensivos
• O sócio do clube tem um desconto de 10 % nos cursos intensivos
• Os alunos que já frequentaram os cursos intensivos em anos anteriores, terão um desconto
de 10%
• Os alunos que frequentem os cursos intensivos mais que uma semana, terão um desconto
de 10% nas semanas seguintes
Valores:
• Valor semana s/alimentação 150€

Valor semana c/alimentação 180€

Pagamento:
• Transferência Bancária: Nib: 0033 0000 45320332629 05
• Enviar o comprovativo de transferência para infovela@algesedafundo.pt com o nome do
aluno.
Funcionamento do curso:
• As aulas de vela serão realizadas das 10h as 17h de 2ª a 6ª.
• Podem deixar os educandos no Posto Náutico a partir das 9h e recolhê-los até as 18h.
• Vestuário:
o Os alunos devem trazer: chapéu, fato de banho, t-shirt, protector solar, casaco
impermeável, sapatos ou botas de borracha, toalha e uma muda de roupa para o
fim do dia. Não podem praticar vela com chinelos de praia.
• Alimentação:
o O lanche de mar fornecido pelo clube é composto por : 2 sandes, 1 salgado, 1 fruta
da época, 1 sumo e 1 água mineral.
o Os alunos devem trazer um lanche para meio da manha (bolachas, sumo,...) e para
meio da tarde (bolachas, sumo, …).
• Todas as 6º Feiras pelas 16:30 horas terá lugar no restaurante do clube um lanche de
confraternização para alunos e encarregados de educação com a entrega do diploma do
curso.
• Será enviado por email aos Enc. Educação, o Link para visualizarem as fotografias da
semana.
Contactos:
• Email: infovela@algesedafundo.pt
• Tel: 213642984

