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1.  NORMES GENERALS 
 

 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 Club Nàutic Vilanova, estarà formada per tots aquells socis de número, socis abonats 
i socis esportius que la 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 Club Nàutic 
Vilanova assumeix i n’és l’últim responsable de tenir en ordre tots els tràmits administratius necessaris per a 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 vigent reconeguda a l’estat espanyol, llicència federativa o assegurança. 

 

 El calendari d’activitats de la secció de submarinisme del Club Nàutic Vilanova romandrà exposat al tauler d’anuncis 
de l’oficina esportiva i a la web del club. 

 

 La suspensió o canvi de data de qualsevol activitat, 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. 
 

 En les sortides a mar organitzades per la secció de submarinisme del Club Nàutic Vilanova, se seguiran estrictament 
totes les mesures de seguretat del busseig i conservació del medi marí. Totes les embarcacions participants hauran 
de portar la bandera alfa en bon estat i en lloc visible, i les comunicacions pel CANAL 72. 
 

 Tots els socis de número i abonats de la secció de submarinisme del Club Nàutic Vilanova que participin en les 
sortides a mar tindran la càrrega d’aire gratuïta per a l’activitat a la qual s’han inscrit. 
 

 L’import de les sortides a mar en vaixell dels socis esportius de la secció de submarinisme del Club Nàutic Vilanova i 
externs que participin en les activitats, estan definides en el punt 4 d’aquesta Normativa. 

 
 

2.  SOCIS SECCIÓ SUBMARINISME 
 

 Les quotes per l’any 2019 de soci de número, soci abonat, soci esportiu i extern estan definides en el punt 4 
d’aquesta Normativa. 

 Tots els socis de número, abonats, esportius i externs podran anar acompanyats a totes les activitats amb la parella 
i fills. 

 La secció facilitarà el tràmit per a la renovació de la llicència federativa als socis de número, abonats i esportius. 

 S’enviarà un correu a tots els socis de la secció de submarinisme del Club Nàutic Vilanova per informar i demanar la 
confirmació per renovar la llicència federativa i es tramitaran en el moment que l’interessat ho demani a l’oficina 
esportiva. 

 Per donar-se de baixa de la secció de submarinisme, caldrà fer-ho com a mínim, amb un mes d’antelació abans del 
31 de gener de l’any en curs, per correu electrònic a l’oficina esportiva del Club Nàutic de Vilanova. 

 
 

3.  CARREGUES I LLOGUER D’AMPOLLES 
 

 Es disposa d’abonaments de 5 CÀRREGUES.  

 Es disposa d’abonaments de 5 CÀRREGUES+LLOGUER. 

 Tant l’entrega com la recollida i l’abonament de les ampolles les sol·licitaran a la marineria del Club. 
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4.- QUOTES 2019 

 

 SOCI NUMERO SOCI ABONAT SOCI ESPORTIU ADHERIT-EXTERN 

QUOTA ANUAL 250,00 € 360,00 € 45,00 € .................... 

LLOGUER XIRINGUITO 50,00 € 50,00 € ..................... .................... 

APARCAMENT (ANUAL) 145,20 € 145,20 € 290,00 € .................... 

PISCINA 0,00 € 0,00 € 42,35 € .................... 

VESTIDORS 0,00 € 0,00 € 72,60 € ................... 

RESTAURANTS 10% DTE. 10% DTE. ................... ................... 

AMPOLLES AIRE 200 
atm 

5,00 € 5,00  € 6,00 € 8,00 € 

LLOGUER AMPOLLES + 
AIRE 

8,00 € 8,00 € 10,00 € 14,00 € 

SORTIDA VAIXELL 0,00 € 0,00 € 10,00 € 10,00 € 

         

          

 IVA INCLÒS 

 


