
                        
                  

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

        

 

TROFEU “LES GAVINES”
 

 Classe
CLUB  : 

Patró  : 

Adreça  : 

Codi Postal:  

Data Naixement:   

Mail:                                         
 

 
 
 
Declaració de Responsabilitat 
 

El que subscriu declara : “Que accepta i assumeix qualsevol responsabilitat que pugui derivar

seves condicions de seguretat, del compliment de les disposicions vigents, tant de les Autoritats Marítimes com 

Esportives i de quan pugui succeir a causa de no complir estrictament el que està establert. Amb aquesta declaració, el 
que subscriu i la seva tripulació, relleven de tota responsabilitat al Club Organitzador a la Federació Catalana de Vela, 

així com als diferents Comitès que actuen en la regata i a qualsevol persona física i jurídica que participi en 
l’organització d’aquest Campionat, assumint al seu càrrec qualsevol dany o prejudici que pugui ser considerat en la 

participació del seu iot en el Campionat.
Em comprometo a sotmetrem al Reglament de Regates a Vela de la ISAF, a les Prescripcions de la RFEV, els 

Reglaments que regeixen aquesta regata, a les Instruccions de Regata i a las Regles de la Classe”.

 

 

Signatura del Patró, 
 

 

Nom    
 

 

 

Data :       

15 
20 € 

Inscripció n 

 

 
Web: www.cnb.cat  

Mail: vela@cnb.cat 
Tél : 93 2214600 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
 

        CLUB NATACIÓ BARCELONA 

Classe  Patí de Vela. 

 

TROFEU “LES GAVINES”  30 abril i 1 de maig 

Classe  : Patí de Vela   1ª           2ª           Vet.
Núm. de Vela

Núm. de Llicència

Carnet de Classe:
SI               

Població:   

Telf.:  

                                        @  

 

: “Que accepta i assumeix qualsevol responsabilitat que pugui derivar

seves condicions de seguretat, del compliment de les disposicions vigents, tant de les Autoritats Marítimes com 

i de quan pugui succeir a causa de no complir estrictament el que està establert. Amb aquesta declaració, el 
que subscriu i la seva tripulació, relleven de tota responsabilitat al Club Organitzador a la Federació Catalana de Vela, 

omitès que actuen en la regata i a qualsevol persona física i jurídica que participi en 
l’organització d’aquest Campionat, assumint al seu càrrec qualsevol dany o prejudici que pugui ser considerat en la 

participació del seu iot en el Campionat. 
eto a sotmetrem al Reglament de Regates a Vela de la ISAF, a les Prescripcions de la RFEV, els 

Reglaments que regeixen aquesta regata, a les Instruccions de Regata i a las Regles de la Classe”.

Signatura del Patró,  

  

  

Documentació

Llicència
      
      Documentació comprovada:

Carnet de la 

 

 de 2016 

1ª           2ª           Vet. 
Núm. de Vela  : 

Núm. de Llicència : 

Carnet de Classe:  
SI                

: “Que accepta i assumeix qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se del seu iot, de les 

seves condicions de seguretat, del compliment de les disposicions vigents, tant de les Autoritats Marítimes com 

i de quan pugui succeir a causa de no complir estrictament el que està establert. Amb aquesta declaració, el 
que subscriu i la seva tripulació, relleven de tota responsabilitat al Club Organitzador a la Federació Catalana de Vela, 

omitès que actuen en la regata i a qualsevol persona física i jurídica que participi en 
l’organització d’aquest Campionat, assumint al seu càrrec qualsevol dany o prejudici que pugui ser considerat en la 

eto a sotmetrem al Reglament de Regates a Vela de la ISAF, a les Prescripcions de la RFEV, els 

Reglaments que regeixen aquesta regata, a les Instruccions de Regata i a las Regles de la Classe”. 

A OMPLIR PER 
L’ORGANITZACIÓ  

 
Documentació  presentada : 

Llicència  Federativa     □ 

Documentació comprovada:  

Carnet de la Classe      □ 


