
 

 
 
 

HACIA EL SUP CAMP 
 

CASAL D’ESTIU HACIA EL SUP- CLUB NÀUTIC GARRAF 2017 
 
El casal d’estiu de l’escola esportiva Hacia el SUP del Club Nàutic Garraf està dirigit a 
nens i nenes de 7 a 15 anys i combina la pràctica d’esports aquàtics amb activitats 
lúdiques i recreatives. Està realitzat per professionals titulats i federats al Consell 
d’Esports de Catalunya i diferents federacions de surf i vela, amb el recolzament de 
monitors amb experiència a centres educatius i estades d’estiu. Es pot fer el casal sencer, 
per setmanes o dies independents.  
 
Dates: 
Del 26 de juny al 28 de juliol 
 
Horari:  
De dilluns a divendres de 9.00h a 17.00h 
O bé de 9.00 a 13.30h. 
 
Activitats: 
Surf 
Paddle-Surf 
SUP 
Paddle-Board 
Snòrquel 
Body-Board 
Skim-Board 
Kayak de mar 
Indor Board 
Big Sup 
Piscina 
Excursions 
Jocs 
Exercicis de lateralitat i equilibri 
 
Preus per nen i setmana:  
 

OPCIÓ 9.00h – 13.30h OPCIÓ 9.00h – 17.00h 

Socis Club Nàutic Garraf: 165€ 
No socis: 195€ 

Socis Club Nàutic Garraf: 235€ 
No socis: 280€ 

 
Preus per dia:  

OPCIÓ 9.00h – 13.30h OPCIÓ 9.00h – 17.00h 
Socis Club Nàutic Garraf: 40€ 
No socis: 50€ 

Socis Club Nàutic Garraf: 60€ 
No socis: 70€ 

 



 

 
 

 

Descomptes:  
5% per la contractació de 2 setmanes 

10%  per 3 setmanes 

15%  per 4 setmanes o més 

10% per la contractació de segon familiar   

 
Inscripcions:  

- Enviant formulari i reservant plaça a través del correu electrònic 

info@haciaelsup.com  

- Físicament a l’escola o les oficines del Club Nàutic Garraf.  

- A la web www.haciaelsup.com, a l’apartat “Shop”.  

 

Mètode de pagament:  

- Transferència bancària al número de compte Triodos Bank ES 33 1491 0001 

202116880127  

- Amb targeta bancària a l’escola Hacia el SUP.  

- A la shop online de www.haciaelsup.com

 



 

 
 

 
 
Informació i requisits: 
•El nen o nena participant al casal ha de saber nedar un mínim de 50 metres.  
•El nen o nena participant al casal es compromet a complir a les normes internes i els 
horaris establerts per la direcció d’Hacia el SUP.  
•El nen o la nena participant al casal i els seus pares o tutors acceptaran les decisions 
dels monitors.  
•Els monitors d’Hacia el SUP són les úniques persones que poden canviar, anul·lar, 
posposar o decidir sobre modificacions de les activitats programades segons meteorologia 
per garantir la seguretat dels participants i la pràctica adequada de les activitats.  
•El nen o nena participant al casal es compromet a fer un bon ús del material, en cas 
contrari haurà de respondre d’ell.  
 
Signatura pare, mare o tutor legal:  
 
 
 
** Indicar nom, cognoms i dies que es contracten. Si és soci/a del Club Nàutic Garraf, 
indicar el número de soci/a. L’organització confirmarà la participació al casal quan es faci 
el pagament.  
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
Que s’ha de portar per realitzar el casa d’estiu:  
Tovallola 
Banyador, bikini, lycra o samarreta tècnica 
Xancles, calçat tipus Crocs o escarpins, que es puguin mullar 
Gorra per protegir-se del sol 
Ulleres de sol en cas de sensibilitat als rajos ultraviolats (preferiblement que tinguin 
flotabilitat) 
Roba de recanvi 
Calçat esportiu tancat i transpirable 
Esmorzar  
 
L’organització posa a disposició dels participants:  
Aigua 
Protecció solar 
Lycras 
Cinta de neoprè per a les ulleres de sol 
Neoprens 3/2mm i 2/2mm Shorty 
Vehicle oficial del Club Nàutic Garraf, en cas de desplaçaments (9 places màx.) 
Les assegurances d’accidents i responsabilitat civil d l’escola esportiva Hacia el SUP.  
Farmaciola i primers auxilis en cas de ser necessari.  
 
 
NOVETAT! ACTIVITATS EXTRES (caps de setmana) 
Activitats no incloses al casal, preu a determinar 
 

- Banana-Board Garraf: 8 persones màx. Per viatge i un mínim de 6 persones per 
poder fer l’activitat.  
 

- Wake Board: 5 persones màx. per embarcació i un mínim de 4 persones per fer 
l’activitat.  

 
Consultar preus i disponibilitat a l’escola esportiva Hacia el SUP. És necessari reserva i 
pagament amb antelació per realitzar l’activitat.  
 
Activitats supervisades per professionals en navegació i seguretat marítima. Els 
responsables de les activitats són les úniques persones amb dret a realitzar o anul·lar les 
activitats segons les condicions meteorològiques.  
 
Totes les activitats tenen inclòs el preu de les assegurances d’accodents i responsabilitat 
civil i el material i equipament necessari.  
 
 
 



 

 
 
 

 
INSCRIPCIONS HACIA EL SUP CAMP ESTIU 2017 

 
Data d’inscripció _____/_____/_____ 
 
DIES O SETMANES A CONTRACTAR 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
NOM I COGNOMS: 
_______________________________________________________________________ 
 
DATA DE NAIXEMENT: ____/____/___ _Nº targeta sanitària: ____________________ 
 
DNI, NIF o PASSAPORT (propi o del tutor legal):  ______________________________ 
 
ADREÇA: 
_______________________________________________________________________ 
 
CODI POSTAL:________________ POBLACIÓ: ___________________________ 
 
TELÈFONS: __________________________________________________________ 
 
E-MAIL: ___________________________________________ 
 
NOM I COGNOMS DEL PARE: 
_______________________________________________________________________ 
 
NOM I COGNOMS DE LA MARE: 
_______________________________________________________________________ 
 
OBSERVACIONS 
 
·  ES AL·LÈRGIC   ?                                                 NO      SI 
    A què?______________________________________________________________ 
·  PATEIX ALGUNA MALALTIA?                             NO      SI 
   Quina?________________________________________________________________ 
 
·  PREN ALGUN MEDICAMENT?                           NO      SI 
   Quin?________________________________________________________________ 
·  HA PRACTICAT ESPORTS AQUÀTICS AMB ANTERIORITAT?        NO      SI 
   Quins? _____________________________________________________________ 
 
·  ALTRES: 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 



 

 
 

 
 

 
 
Nota: En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades personals seran 
incloses en fitxers de titularitat d'Hacia el SUP - CNG, la finalitat dels quals és la gestió de 
clients així com la gestió de qualsevol activitat i servei relacionats amb l'escola o el Club. 
Així mateix Hacia el SUP - CNG podrà realitzar comunicacions comercials relacionades 
sempre amb els serveis que ofereix que puguin ser del seu interès mitjançant carta o 
qualsevol mitjà electrònic que vostè ens hagi facilitat. 
Així mateix, el signant cedeix gratuïtament qualsevol dret corresponent a la seva imatge 
obtinguda en fotografies que es realitzin per part de l’organització en el transcurs dels 
esdeveniments de l’activitat, autoritzant la seva publicació en tríptics, revistes, pàgina web 
o xarxes socials d'Hacia el SUP - CNG. L’informem també que té la possibilitat d’exercir 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei mitjançant carta 
dirigida a Hacia el SUP - CNG, Ref. Protecció de dades, Adreça: Escullera de Ponent s/n, 
08871 Garraf, i que podrà revocar el seu consentiment a rebre comunicacions comercials 
en qualsevol moment enviant un correu a: info@haciaelsup.com 

s/n – 08871 Garraf (Sitges) 
www.haciaelsup.com 
info@haciaelsup.com 

 


