
 

                                                                                                                                                                                        

VII OPEN VELA CALAFELL  
TROFEU RETORN DE PATÍ CATALÀ CNTC 

 
 ESCOLA DE VELA DE CALAFELL - Tel.  629 213 697 - Fax 93 8957979 email: ESCOLAVELACALAFELL@GMAIL.COM 

 
En compliment del que disposen els articles 4, 5, 6 i 11 de  la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD), l’informem que les dades que vostè ens lliuri voluntàriament, 
seran introduïdes a la base de dades general d’administració del Club Nàutic Estartit, denominada BDGACNE, registrada en el RGFP de la AEPD amb el número 2093230713. El responsable és el 
Club Nàutic Estartit, i la finalitat del tractament de la informació és la gestió administrativa i empresarial del Club Nàutic. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, 
cancel·lar o bé oposar-se a que tractem les seves dades, tot adreçant-vos a les nostres oficines situades al passeig Marítim s/n, 17258 l’Estartit (Girona), on li facilitaran els impresos oficials oportuns 
i adequats a la seva pretensió. 

 
 

 

Full d’inscripció 
Data Classe: Embarcació/Ràting:   Núm. Vela  

         
 

 

Patró DNI Data naixement 

     
 

Adreça Telèfon 

   
 
Població  Codi  postal Província 

     
 

Club  Nº Llicència Federativa 

   
 

Correu electrònic   

 
 

Tripulant DNI Llicència 

     
 
 

Declaració de Responsabilitat  

Accepto sotmetrem a les Regles de Regata a Vela de la ISAF, a les prescripcions de la RFEV, a les regles de la classe 
, a l’Anunci de Regata i a les Instruccions de Regata, així com admeto les penalitzacions que em puguin ser 
imposades i altres accions que es puguin prendre a l’empara d’aquestes regles, supeditades a les apel·lacions i 
revisions en elles previstes, com decisions definitives en qualsevol dels assumptes relatius a aquelles regles, 
acceptant no sotmetre cap d’elles al coneixement de cap jutjat o tribunal. 
Reconec que tal com indica la Regla Fonamental 4 del Reglament de Regates a Vela, es de la meva exclusiva 
responsabilitat decidir si prenc o no la sortida o si continuo en la prova, i accepto no sotmetre a cap  jutjat o tribunal  
qualsevol assumpte relatiu  a tal decisió i a les seves conseqüències. 
DONO EL MEU CONSENTIMENT al Club Nàutic Estartit per a l’ús de la meva imatge, en les fotografies que el Club utilitzi per 

articles en revistes o butlletins del Club, a la web del Club, xarxes socials o fulls de publicitat de l’Àrea Esportiva (d’acord amb 
l’article 18.1 de la Constitució Espanyola que es regula a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, el dret 
a la intimitat personal i familiar, i el dret de la pròpia imatge). En cas contrari ho comunicaré expressament. 

 

 

Signatura del patró 

 
 

 
 

 

 VII Open vela Catamarà         Dissabte 22 a les 10h – Preu 15 eur, inclou FESTA BLANCA  
Trofeu Retorn de Patí Català Dissabte i diumenge 10h – Preu 25 eur, inclou FESTA BLANCA 

 

Transferència a: ES50 0081 1703 6200 0107 6216  

O a les oficines de l’Escola de Vela de Calafell.  

Passeig Marítim de Sant Joan de Dèu, 126  

43820 Calafell  
Es prega envieu transferencia i còpia de inscripció per mail o fax o a la oficina. 


