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ESCOLA DE VELA DE VERÃO - 2018 
De 18 de Junho a 31 de Julho - De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 

 
O Clube Naval Povoense proporciona mais uma vez este ano as actividades da sua Escola de Vela 

de Verão que decorrem durante o período acima indicado.  

 

Informações 

 
Inscrição - O número de inscrições é limitado. Os candidatos podem inscrever-se preenchendo o 

Boletim de Inscrição - Escola de Verão - 2018 fazendo-o chegar à secretaria da Marina da Póvoa 

onde pode também ser efectuado o pagamento, antecipado, respectivo ao período escolhido. Dar-se-

á prioridade aos períodos de Segunda a Sexta-Feira e aos candidatos com idades compreendidas 

entre os 7 e os 11 anos. 

 

Actividade - A actividade desenrola-se nas instalações náuticas do clube - eventualmente podem 

acontecer em outro local - situadas no núcleo de recreio do porto da Póvoa de Varzim, e nas suas 

imediações. Tem como objectivo proporcionar aos alunos um primeiro contacto com a 

aprendizagem da vela associado a uma forte componente lúdica. São utilizadas as embarcações 

Raquero, Optimist e Laser. 

 

Vestuário - Boné ou Chapéu, sapatilhas (para molhar - de preferência devem ser finas), calções de 

banho, um polar, um corta-vento e uma muda de roupa mais uma toalha. Os alunos que tenham 

equipamento de vela devem trazê-lo.  

 

Obrigatório - Todos os alunos devem chegar à escola com uma camada de protector solar e vir 

munidos do mesmo. 

O Clube Naval Povoense dispõe de balneários e fornece o equipamento de segurança. 

 

Preçário: 

 
- Dia ------------- a partir de €20 

- Semana -------- a partir de €75 

- Quinzena ------ a partir de €100 

- Mês ------------- a partir de €180 

 

- Os preços não incluem almoço. 

- Os alunos podem trazer almoço e tomá-lo nas nossas instalações em local apropriado. 
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ESCOLA DE VERÃO 2018 

De 18 de Junho a 31 de Julho - De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
                      

Aluno  
 
Morada 
 
Código Postal  --                                 
 
Data de Nascimento  / /   Idade 
 
Correio Electrónico 
 
Período: 
 

Dia                     Semana, de:             a     
 

Quinzena, de:     a   Mês, de:   a           
 
 
Encarregado de Educação: 
 
Nome 
 
Morada   
 
Código Postal   --   Localidade 
 
Telefone    Telemóvel 
 
Correio electrónico 
 

OBRIGATÓRIO SABER NADAR 

Tomei conhecimento de todas as condições para a prática de iniciação à vela do meu educando 
                                  
 ________________________________________________________________    

 

                                   Assinatura do encarregado de educação 
 

     
Horário: 9:00 – 17:00 
                               

Clube Naval Povoense     Secção de Vela 
 
Data      /        / 
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