
 
CONDICIONS DE LES ACTIVITATS PER A GRUPS 

 
 

 
L’edat mínima per realitzar les nostres activitats per a grups, serà de 8 anys. 
 
Aquestes activitats es realitzaran al maig, juny i setembre, en cas de voler fer-ho durant l’estiu o 
fora d’aquestes dates, consultar  disponibilitat i preus.  
 
Els professors o monitors poden realitzar l’activitat gratuïtament dins d’un rati de 10 alumnes 
per 1 professo o monitor. A excepció de l’activitat de “water sports” on no esta inclòs en el preu 
de l’alumne, cap professor o monitor. 
 
Per formalitzar la reserva, caldrà fer un pagament previ del 25% de l’import i la resta un cop 
realitzada l’activitat. 
 
Estem en un medi aquàtic de condicions variables i fins dos dies abans no podem assegurar 
una previsió meteorològica i de les condicions del mar fiables, 48 hores abans del dia escollit, 
us contactarem per confirmar-vos la realització de l’activitat. 
 
En cas de no poder-se fer l’activitat per les males condicions del mar, intentarem trobar una 
data optima per les dues parts i en cas que no sigui possible us retornarem l’import total de la 
reserva. 
 
Estem registrats com a escola de Piragüisme amb resolució 0803-S-927/2017 per la Direcció 
General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Som escola de caiac amb número de registre C-462 al Cens d’Organitzadors d’Activitats 
Fisicoesportives al Medi Natural del Consell Català de l’Esport. 
 
Els nostres guies i auxiliars són tècnics esportius en piragüisme de nivell TD2, TD1, INEFC i 
CAFEMN. Aquests parlen diversos idiomes. 
 
Totes les nostres activitats disposen d'una assegurança de responsabilitat civil i accidents, 

ajustades al decret 58/2010, de 4 de maig de la normativa d'activitats esportives a l'aire lliure 

A mes de les activitats ofertades, també ens adaptem a les necessitats especifiques de cada 
grup, contacta'ns i segur que trobem la millor solució pel vostre col·lectiu. 
 
 
 
 

 
 
 



 
PREUS ACTIVITATS PER A GRUPS  
 
 
 
Oferta 1   2h de caiac 
 
de 10 a 25  pax  19€ 
de 26 a 50  pax  15€ 
 
 
Oferta 2   1h de paddle 
 
de 15 a 25  pax    8€ 
 
 
oferta 3   2h de caiac + paddle 
 
de 10 a 25  pax  17€ 
de 26 a 50  pax  13€ 
 
 
oferta 4   4h de caiac + paddle + snorkel 
 
de 10 a 25  pax  29€   
de 26 a 50  pax  25€ 
de 51 a 75  pax  21€ 
 
 
oferta 5    6h de caiac + paddle + snorkel + senderisme 
 
de 20 a 50  pax  35€ 
de 51 a 75  pax  31€ 
de 76 a 100 pax  26€ 
 
 
oferta 6    1 o 2 dies d’activitat   
1a sessió: 4h de caiac + paddle + snorkel        
2a sessió: 4h de water sports 
 
de 20 a 50  pax  59€ 
de 51 a 75  pax  52€ 
de 76 a 100 pax  46€ 
 
 
 
A aquets preus s’ha d’afegir el 21% de IVA. 


