
   
 

Club de Navegació de Creuer 
 
 

1.-Serveis 
 
El Club de Navegació de Creuer programarà sis sortides formatives en tres caps de 
setmana al mes, en dissabte i diumenge. Per inscriure`s a la sortida caldrà fer la reserva 
enviant un correu electrònic a oficinaesportiva@cnvilanova.cat. 
 
Els socis del club tindran dret a 2 sortides mensuals gratuïtes. El màxim de socis per 
sortida serà de 5 socis més el patró. 
 
Els socis del club podran apuntar-se a una 3ª o 4ª sortida mensual a preu reduït de 
20€/sortida, sempre i quan quedin places disponibles. 

 
 
 
2.-Inscripció i condicions generals 
 
Per a poder donar-se d’alta com a soci, caldrà abonar la quota d’entrada, de 59€, 
emplenar el document d’alta del Club de Navegació, i domiciliar les quotes mensuals, de 
59€/mes. 
 
Per a mantenir la condició de soci del Club de Navegació, i gaudir dels serveis 
disponibles, caldrà estar al dia de les quotes mensuals. 
 
El soci podrà sol·licitar 1 mes de carència anual, en el qual no es cobrarà la quota 
mensual ni es tindrà dret a realitzar cap sortida. 
 
És imprescindible tenir en vigor la llicencia d’escola de la Federació Catalana de Vela, 
aquesta s’ha de renovar anualment i té un cost extra de 10€ anuals, què es domiciliaran 
en la 1a quota de l’any (Gener) o en el moment de l’alta d’un nou soci. 
 
En cas de què un soci s’inscrigui a una sortida, i no anul·li la reserva amb un mínim de 
48h d’antelació, aquesta es comptabilitzarà com a realitzada. 
 
Per a tramitar la baixa del club de navegació de creuer, s’haurà d’enviar un correu 
electrònic amb la sol·licitud de baixa a oficinaesportiva@cnvilanova.cat. 
 
L’organització es compromet a garantir la disponibilitat de places sempre i quan es 
sol·licitin amb un mínim d’una setmana abans de la sortida.  

mailto:oficinaesportiva@cnvilanova.cat
mailto:oficinaesportiva@cnvilanova.cat


   
 

3.- Novetats 2021-2022 
 

a) Enguany, i, amb la intenció de potenciar la participació en el calendari de 
regates socials del Club Nàutic Vilanova, hi haurà dos tipus de sessions, 
especificats en el calendari adjunt, les sessions de Regata i les sessions 
d’entrenament.  

 
En les sessions de regata, no es tindrà en compte l’hora prevista de fi de 
sessió, amb l’objectiu de poder completar les proves què es realitzin 
aquella jornada. 

 
Les sessions d’entrenament es duran a terme en l’horari habitual, de 10h a 
14h. 
 

b) Durant la temporada, es programaran també sessions extres per a la 
participació en Regates d’Altura o Costaneres, les quals tindran un import 
extra no inclòs en les quotes mensuals. 

 
c) Com a membres del Club de Navegació de Creuer, gaudireu dels 

descomptes de soci en l’Escola Nàutica del Club Nàutic Vilanova en totes 
les titulacions. 

 
d) El calendari actual del campionat de creuers del CNV està tancat fins a 

finalitzar l’any, ens reservem el dret a modificar el calendari previst de 
2022 per tal de millorar la coincidència amb el calendari de creuers què es 
publiqui per l’any entrant. 

 
e) Al llarg de les properes setmanes incorporarem dues novetats, per una 

banda, la incorporació del Decission 7,5, embarcació què estem acabant de 
preparar com part de la flota habitual del Club de Navegació. A més, 
aquesta temporada volem incentivar els entrenaments en ‘solitari’ sense 
patró a dins de l’embarcació (sempre què les titulacions dels assistents i la 
meteorologia així ho permeti), marcant els recorreguts i exercicis a 
treballar i fent-ne seguiment amb el tècnic a la motora 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
4.- Calendari 
 
 
Les sessions programades mensualment seran les adjuntes en aquest calendari, en cas 
què cap soci s’hagués inscrit a alguna de les sortides amb 72h d’antelació, la organització 
es reserva el dret d’anular la sortida. 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 


