
 
 

 

NORMATIVA SECCIÓ DE SUBMARINISME 
 

 

 

• Per tal d’establir els paràmetres de funcionament i organització interns de les diferents 

seccions del Club Nàutic Vilanova s’estableix la següent normativa per a la secció de 

submarinisme. 

 

• La secció de submarinisme del CNV, estarà formada per tots aquells socis del Club o 

abonats que ho sol·licitin mitjançant un full d’inscripció únic. 

 

• Cada persona que s’inscrigui a les sortides a mar organitzades per la secció de 

submarinisme del CNV assumeix i n’és l’últim responsable de tenir en ordre tots els tràmits 

administratius necessaris per la pràctica d’aquest esport i es compromet a complir amb la 

legislació i normatives vigents pel que fa a les assegurances, permisos, requisits i títols 

necessaris vinculats a l’activitat per la qual s’inscriu. Tots els inscrits a la secció hauran de 

presentar titulació en vigor reconeguda a l’estat espanyol, llicència federativa o 

assegurança. 

 

• El calendari d’activitats de la secció de submarinisme del CNV romandrà exposat al tauler 

d’anuncis de l’oficina esportiva i a la web del club. 

 

• La suspensió o canvi de data de qualsevol acte, sigui per motius meteorològics, tècnics, 

limitació del nombre de places, o qualsevol altre motiu, serà responsabilitat del vocal de la 

secció de submarinisme o la direcció esportiva del club. 

 

 

 

SOCIS CNV 

 

• Tots els socis del CNV podran inscriure's a la secció de submarinisme. 

• Els socis numeraris podran anar acompanyats a totes les activitats de parella i fills, 

contemplant-los com a socis. 

• S’enviarà un correu a tots els socis de la secció de submarinisme del CNV per demanar si 

volen tramitar la renovació de la llicència federativa o l’assegurança. 

 

ABONATS A LA SECCIÓ 

 

• Els abonats a la secció pagaran una quota de 45€  al any. 

• La quota serà vàlida des de la data de pagament fins el dia abans de l'any vinent. 

• L'abonament és personal e intransferible. 

• A l’ organització de actes ( NO activitats) els abonats podran anar acompanyats de parelles 

i fills. 

• La secció facilitarà el tràmit per a la renovació de la llicència federativa. 

 

 

 

 



 
 

 

LLOGUER I CARREGUES DE AMPOLLES 

 

• Es disposa de abonament de 5 càrregues  

• Es disposa de abonament de 5 lloguers 

• Tan per entregar o recollir les ampolles tindrem que sol·licitar un mariner,al que es farà 

entrega de l’abonament o efectiu. 

 

 

QUEDA TOTALMENT PROHIBIDA LA ENTRADA AL MAGATZEM DE AMPOLLES 

 

TARIFES 

 

ABONAMENT DE 5 CÀRREGES 200 BARS.......................................................... 25 € 
 

 

 

ESCOLES ABONADES 

 

• QUOTA ABONAT SECCIÓ SUBMARINISME.................................................65 € 

• CARREGA 200 BARS....................................................................................4.50 

€ 

• CARREGA 300 BARS....................................................................................7 € 

• LLOGUER AMPOLLA 200 BARS...................................................................6 € 

 

 

 

 

 


