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SUBVENCIONS ADIPAV PER A LA PARTICIPACIÓ CATALANA A LA COPA
D’EUROPA 2018 A BÉLGICA
-1- ORGANITZACIÓ I SUBVENCIÓ DEL TRANSPORT DE PATINS EN CAMIÓ A BÉLGICA
(Bredene)
-2- SUBVENCIÓ PARTICIPANTS CATALANS MEMBRES D’ADIPAV AMB REMOLC
___________________________________________________________________
-1- ORGANITZACIÓ I SUBVENCIÓ TRANSPORT DE PATINS EN CAMIÓ A BÉLGICA (Bredene)

L’ADIPAV organitza i subvenciona el transport en camió d'un màxim de 20 Patins Sènior de
Catalunya en camió (implica 2 camions) i màxim 15 Patins Junior de Catalunya (implica 1
camió) a Bélgica (Bredene) per la Copa d’Europa 2018 de Patí de Vela Patí de Vela, que se
celebrarà del 28 al 30 de juliol de 2018 a la localitat de Bredene (Bélgica), sent la ubicació
de la seu oficial a les instal·lacions del Twinsclub de Bredene link
https://sites.google.com/view/isw2018/dates-program
El transport serà realitzat pel Proveïdor Oficial de Transport de Patins de la ADIPAV
l’empresa PortemVaixells (http://www.portemvaixells.com/)
La data límit per efectuar la sol·licitud serà el 22 de juny de 2018 i es procedirà per rigorós
ordre de recepció de la reserva degut al nombre limitat de patins a transportar. La dita
reserva serà comptabilitzada com a tal segons les condicions que es detallen a continuació:
La reserva serà considerada com a tal, quan s'enviï e-mail a l'adreça: tresorer@adipav.org
amb justificant de la transferència realitzada al número de compte de la ADIPAV:
ES86 3025 0012 1614 0007 8744, pel total de l'import que procedeixi en cada cas, s'haurà
d'adjuntar el full de sol·licitud en la qual constarà: Patí Sènior o Patí Júnior, nº de casc, nº
de vela, nom de l'embarcació, nom cognom, domicili, correu electrònic i telèfon mòbil de
contacte.
El preu per camió anada i tornada amb capacitat per a 10 Patins Sènior o 15 Patins Junior
és de 4.344,60 euros (“flete” 3.260,00 € + 684,60 € IVA + 400,00 € assegurança a tot risc)
pel que es refereix al camió de sèniors. Hem de contractar camions sencers de Patins
Sènior i camions sencers de Patins Junior, "a priori" no es poden barrejar, per això, tal com
hem esmentat, les sol·licituds finalitzaran el 22 de juny de 2018, a fi i efecte de que si es
donés el cas de no omplir algun camió, ens veuríem obligats a anul·lar i tornar els diners de
les reserves als últims a realitzar-les.
Anada: Tot i que es confirmarà més endavant, en principi:
El lloc de càrrega serà a les instal·lacions de la FCV del Port Fòrum el Diumenge dia
22/07/2018 a les 16:00 hores, per tant els patins hauran d'estar a disposició per a ser
carregats abans d'aquesta hora, els remolcs si es desitja es podran deixar en aquestes
instal·lacions de la FCV al Port Fòrum.
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El lloc de descàrrega serà al Twins Club de Bredene el dia 27/07/2018 a les 09:00 hores.

Tornada:
El lloc de càrrega serà al Twins Club de Bredene el dia 30/07/2018 just en finalitzar la
Competició.
El lloc de descàrrega serà a les instal·lacions de la FCV del Port Fòrum de divendres dia
03/08/2018 a les 16:00 hores.

Imports a pagar:
L’ADIPAV subvenciona amb un 50% tant el camió de Patins Sènior com el de Patins
Júnior.
Quedant els imports a pagar per cada Patí de la manera:
- Patí Sènior: 217,23 € (aquest és l'import que cal ingressar en fer la reserva)
- Patí Júnior: 193,03 € (aquest és l'import que cal ingressar en fer la reserva)

-2- SUBVENCIÓ PARTICIPANTS CATALANS MEMBRES D’ADIPAV AMB REMOLC
L’ADIPAV també subvenciona els participants de Catalunya que no vagin en aquests
camions i ho facin en remolc amb el mateix import i proporció de la subvenció del noli
sense incloure l'IVA ni l'assegurança a tot risc, quedant els imports de la següent manera:
- Patí Sènior: 163,00 € (aquest és l'import a cobrar com a subvenció per cada Patí Sènior)
- Patí Júnior: 163,00 € (aquest és l'import a cobrar com a subvenció per cada Patí Júnior)
Per beneficiar-se d'aquesta subvenció s'haurà de fer una pre-reserva de subvenció enviant
un correu electrònic a tresorer@adipav.org abans del 22 de juny de 2018, adjuntant el full
de sol·licitud corresponent emplenat.
Per cobrar aquesta subvenció un cop finalitzat el Campionat s'haurà de passar un correu
electrònic a tresorer@adipav.org indicant la voluntat de cobrar la subvenció adjuntant el
mail de la prereserva amb el full de sol·licitud emplenat indicant el nom del beneficiari del
compte on ha de fer-se la transferència.
Aquesta sol·licitud s'ha de fer abans del 22 de juny de 2018 o es perdrà la subvenció.
Lògicament ADIPAV comprovarà la participació en el Campionat mitjançant la Classificació
oficial.
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