Formentera obre inscripcions per als cursos d’estiu de Vela
dilluns, 14 de maig de 2018 16:25

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Esports, informa que a partir d’aquest dimarts,
dia 15 de maig, s’obre el període d’inscripció per als cursos d’estiu de l’Escola de Vela.
D’aquesta manera, i mentre es duen a terme les obres de construcció del nou Centre d’Esports
Nàutics i la futura Escola de Vela, el servei de cursos d’estiu es continuarà oferint a les
instal·lacions provisionals del carrer de s'Almadrava, cantó amb el camí de Sa Bocana de
s'Estany.

Mecànica dels cursos
Els cursos, de vuit alumnes per torn, s’impartiran per quinzenes des del 25 de juny fins el 31
d’agost en tres horaris: de 09.00 fins a 11.30 hores, d’11.30 fins a 14.00 hores i en horari de
tarda de 17.00 a 19.30 hores. S’estableixen quatre nivells segons experiència de l’alumne, més
un inicial de bateig per a aquells que no tinguin experiència prèvia. S’ensenyaran les modalitats
de vela i surf de vela. Enguany, com a novetat, per als més experimentats es faran equips de
regata. El preu de cada curs serà de 100€, als quals es podran aplicar els descomptes
establers en l’ordenança fiscal.

Conveni amb el Club de Surf
El Consell ha arribat a un acord amb el Club Surf Formentera per la gestió de l’Escola de Vela i
els cursos d’aquest estiu mitjançant un conveni amb una dotació de 35.000€. L’entitat es farà
càrrec de la contractació del personal i el funcionament del centre, mentre que la gestió restarà
en mans del Consell. Els principals patrocinadors dels cursos d’estiu de vela son Trasmapi i
Marina Formentera

Tota la informació de les activitats que s’oferiran, així com les inscripcions, es poden fer al
Poliesportiu Antoni Blanc. També la podeu consultar al web de les escoles municipals: http://e
maf.cat/circulars-vela/
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