INSTRUCCIONS PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA LLIURE D'ESTIU DE LES
ESCOLES DE LA MAR DE LA GENERALITAT PER LA COVID-19
PERÍODES D'INSCRIPCIÓ 2021
Hi haurà quatre períodes d'inscripció:
•
•
•
•

1a fase: Escola de la mar de Borriana per al període d’activitat del 21 de juny al 30 de
juliol de 2021. Dilluns 3 de maig de 2021, de 10.00 a 12.00 hores..
2a fase: Escola de la mar de Benicàssim per al període d’activitat del 21 de juny al 30
de juliol de 2021. Dimarts 4 de maig de 2021, de 10.00 a 12.00 hores
3a fase: Places lliures no pagades per al període d’activitat del 21 de juny al 30 de juliol
de 2021 en Escoles de la mar de Borriana i Benicàssim. Dijous 6 de maig de 2021, de
10.00 a 12.00 hores.
4a fase: Per a la resta d’inscripcions del programa Lliure d’Estiu. Dilluns 10 de maig de
2021, a partir de les 10.00 hores.

NORMATIVA
Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web escolesdelamar.gva.es. Els pagaments
es realitzaran exclusivament per TPV online.
Cada sol·licitant podrà reservar fins a 4 places per inscripció. Només seran necessaris les
dades de la persona sol·licitant. Les dades de l'alumnat es requeriran una vegada tinguen
confirmada la reserva.
Les places no quedaran reservades fins que finalitze el procés d'inscripció quan es punxe el botó
"Confirmar reserva" i aparega un missatge assignant un codi de reserva. Des del moment de la
inscripció es disposarà rigorosament de 24 hores per a completar la reserva: incloure dades
de participants i realitzar el pagament exclusivament per TPV online.
Important: El pagament en les Escoles de Benicàssim i Borriana es realitzarà exclusivament
per TPV online mitjançant targeta bancària. El pagament en l’Escola de La Vila Joiosa es
realitzarà únicament per transferència bancària. Les places no abonades en aquest termini seran
cancel·lades.
En la 3a i 4a fase d'inscripció es posaran a la venda totes les places alliberades de les fases
anteriors per no haver sigut pagades juntament amb la resta de places lliures.
L'activitat es desenvolupa des del 28 de juny fins al 3 de setembre en les Escoles de la Mar de
Benicàssim, Borriana i La Vila Joiosa. Únicament existirà l'opció d'internat en l’Escola de la Mar
de Borriana i Benicàssim
Per a qualsevol persona a partir dels 9 anys que vulga aprendre a navegar des d'un punt de vista
recreatiu. (nascuts en 2012 o anteriors).
El curs de Setmana d'estiu consisteix en una setmana de pràctica d'alguna de les següents
activitats nàutiques: vela iniciació, vela infantil perfeccionament, vela perfeccionament,
multiactivitat de piragüisme/paddle surf/reme, i windsurf.
Els quatre cursos de Setmana d'estiu del 9 d'agost al 3 de setembre en l’Escola de la Mar de
Borriana són de promoció especial amb un descompte en els preus.

RÈGIMEN OFERIT EN LES ESCOLES
Escola
Règim
Benicàssim
Externat sense dinar, Externat amb dinar o Internat a l’Alberg Argentina de l’IVAJ
Burriana
Externat sense dinar, Externat amb dinar o Internat en la mateixa Escola de la Mar
de Borriana
La Vila Joiosa Externat sense dinar.
DOCUMENTACIÓ
Se suprimeix el lliurament de documents en paper en les Escoles de la Mar.
La documentació de cada participant haurà de presentar-se a través de la plataforma web
d'inscripció en el seu núm. de reserva, fins al dimarts anterior a la setmana de començament del
curs.
1.
2.
3.
4.

Declaració Responsable individual del participant major o menor d'edat.
Escanejat del DNI o del llibre de família si no tinguera el primer.
Escanejat de la Targeta SIP o similar (en cas de no ser de la Seguretat Social).
Fitxa d'informació sanitària. Només necessària per a les activitats de més de dos dies
de duració (disponible en la web escolesdelamar.gva.es).
5. Per a menors d'edat, model d'autorització d'eixida i ús d’imatges, amb signatura
original dels pares, tutors o responsables (disponible en la web escolesdelamar.gva.es)..
6. Les persones participants en el nivell de perfeccionament de vela, hauran de presentar la
documentació acreditativa d'haver superat el nivell d’iniciació: llibre de l'alumnatvelapass o títols/diplomes.
7. Així mateix, i amb el mateix termini de presentació, s'haurà de presentar la documentació
corresponent a l'acreditació d'aplicació de la tarifa especial.

L'oferta setmanal de places i activitat s'adequarà a les necessitats i material, complint amb els
percentatges d'ocupació que s'establisquen per les autoritats sanitàries, a cada moment.

