Regata Interclubs Empordà 2016
Benvolgut regatista:
Us preguem ompliu el Registre d’entrada i ho feu arribar per correu
electrònic a reserves@portroses.com o per fax al 972 15 37 68 amb
un mínim de 24 hores d’antelació a la vostra arribada a Roses.
Port de Roses facilitarà amarratge gratuït a 15 embarcacions des de
les 12 hores de dissabte 3 de setembre fins les 12 hores de dissabte
17 de setembre. Els dies anteriors i posteriors a aquestes dates,
s’aplicarà el preu de tarifa amb un descompte d’un 20%. En cas de
no obrar al nostre poder el Registre d’entrada abans de l’arribada
amb l’antelació indicada, es facturarà la primera nit. La resta
d’embarcacions que superin les 15 primeres inscripcions, gaudiran del
descompte d’un 20%
Al moment d’arribar al port s’ha de comunicar amb el personal de
Marineria a través del Canal 9 de VHF o bé al telèfon 630 025 311.
e identificar el seu vaixell, indicant que ve amb motiu de la Regata
Interclubs 2016
MOLT IMPORTANT :
1. El port no facilitarà els caps d’amarratge de terra, per tant, heu de
tenir previstos caps adients abans de fer la maniobra d’entrada a
port.
3. Els adaptadors per les connexions d’electricitat i aigua pel
subministrament no són facilitats pel port. En cas necessari, amb el
lliurament de una fiança de 50 €, es poden obtenir en el servei de
Marineria.
4. Us preguem un ús responsable de l’aigua, prenent les precaucions
per no malbaratar-la. Les embarcacions de més de 13 metres d’eslora
disposaran de comptadors de subministraments i els consums
d’electricitat i aigua es facturaran.
5. Les targes necessàries per accedir a les dutxes i lavabos del port,
son subministrades per marineria prèvia entrega de 10 € per tarja,
en concepte de fiança, que seran retornats a la devolució de la tarja.
6. El pàrquing del port és tarifat per hores fins el dia 30 de setembre.
Es poden obtenir targes de d’abonament a tarifa diària al preu de
9,70 €/dia (iva inclòs) a les oficines de Port de Roses.
Roses, agost 2016.

