
INSCRIPCIÓ ESTADES D’ESTIU DE VELA 2017

Data d’inscripció:  /  / 

NOM I COGNOMS: 

DATA DE NAIXEMENT:   /  /     Nº targeta sanitària: 

DNI, NIF o PASSAPORT (propi o del tutor legal): 

ADREÇA: 

CODI POSTAL:   POBLACIÓ: 

TELÈFONS: / 

E-MAIL: 

NOM I COGNOMS DELS PARES: 

OBSERVACIONS

ÉS AL·LÈRGIC?    NO   SI
A què? 

PATEIX ALGUNA MALALTIA?  NO    SI
Quina? 

PREN ALGUN MEDICAMENT?  NO   SI
Quin? 

HA NAVEGAT ALGUNA VEGADA? NO    SI

ALTRES: 

Nota: En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les 
seves dades personals són incloses en fitxers titularitat del CNG, la finalitat dels quals és la gestió de clients així com la gestió de qualsevol activitat 
i servei relacionats amb el Club. Així mateix el CNG podrà realitzar comunicacions comercials relacionades sempre amb els serveis que ofereix 
el Club que puguin ser del seu interès mitjançant carta o qualsevol mitjà electrònic que vostè ens hagi facilitat. Així mateix, el signant cedeix 
gratuïtament qualsevol dret corresponent a la seva imatge obtinguda en fotografies que es real itzin per part de l’organització en el transcurs dels 
esdeveniments de l’activitat, autoritzant la seva publicació en tríptics, revistes i pàgina web del CNG. L’informem també que té la possibilitat 
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei mitjançant carta dirigida a CNG, Ref. Protecció de dades, Adreça: 
Escullera de Ponent s/n, 08871 Garraf, i que podrà revocar el seu consentiment a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment enviant un 
correu a: vela@clubnauticgarraf.com. Les seves dades personals podran ser comunicades a la FCV amb l’únic objectiu de tramitar la corresponent 
llicència federativa.



ESTIU 2017

OPCIÓ A: De 10:00 hores a 17:00hores.
OPCIÓ B: De 10:00 hores a 13:30 hores.
OPCIÓ C: Servei Opcional d’acolliment. De 9:00 a 10:00 hores.
OPCIÓ D: Servei Opcional d’acolliment. De 17:00 a 18:00 hores.

SETMANA 1 26 juny- 31 juny SETMANA 6 31 julio - 4 agosto
SETMANA 2 3 juliol - 7 juliol SETMANA 7 7 agost - 11 agost
SETMANA 3 1O juliol - 14 juliol SETMANA 8 14 agost - 18 agost
SETMANA 4 17 juliol - 21 juliol SETMANA 9 21 agost - 25 agost
SETMANA 5 24 juliol - 28 juliol SETMANA 10 28 agost - 1 setembre

SETMANA 11 4 set. - 8 set.

**Marcar amb una X l’opció desitjada.

INFORMACIÓ I REQUISITS

- L’alumne ha de saber nedar 50 metres com a mínim.
- L’alumne es compromet a complir amb les normes internes i el horaris establerts per la Direcció de
  l’Escola de Vela.
- L’alumne i els seus Tutors acceptaran les decisions de l’Escola de Vela i dels Instructors.
- L’alumne es compromet a fer bon ús del material, en cas contrari haurà de respondre’n.
- La Direcció de l’Escola de Vela podrà modificar la distribució i els horaris dels cursos segons el nombre
de persones i critèris tècnics.
- La reserva de la plaça per al curs durarà fins a dues setmanes abans de l’inici del curs, si no s’ha
  formalitzat el pagament en aquest termini, la plaça podrà quedar lliure automàticament.
  
          Signatura: (Pare, mare o tutor)

FORMA DE PAGAMENT

EN EFECTIU / VISA / TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

Nº DE COMPTE: (especificar nom i cognoms de l’alumne):

LA CAIXA IBAN: ES76 - 2100 - 0276 - 11 - 0200438377

Nota: En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les 
seves dades personals són incloses en fitxers titularitat del CNG, la finalitat dels quals és la gestió de clients així com la gestió de qualsevol activitat 
i servei relacionats amb el Club. Així mateix el CNG podrà realitzar comunicacions comercials relacionades sempre amb els serveis que ofereix 
el Club que puguin ser del seu interès mitjançant carta o qualsevol mitjà electrònic que vostè ens hagi facilitat. Així mateix, el signant cedeix 
gratuïtament qualsevol dret corresponent a la seva imatge obtinguda en fotografies que es real itzin per part de l’organització en el transcurs dels 
esdeveniments de l’activitat, autoritzant la seva publicació en tríptics, revistes i pàgina web del CNG. L’informem també que té la possibilitat 
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei mitjançant carta dirigida a CNG, Ref. Protecció de dades, Adreça: 
Escullera de Ponent s/n, 08871 Garraf, i que podrà revocar el seu consentiment a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment enviant un 
correu a: vela@clubnauticgarraf.com. Les seves dades personals podran ser comunicades a la FCV amb l’únic objectiu de tramitar la corresponent 
llicència federativa.


