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I REGATA CORINTHIAN 
4 5 i 6 / 12 / 2010 

 
 

 

  

 

 Esc.Poblenou local 13 - 08005 BARCELONA 

 Tel.: 656 899 960  Fax: 93 396 73 65 

 e-mail: club@cmpo.cat 

 www/cmpo.cat 

 

 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
IOT..................................................Color casc.......................Núm. Vela..................Model.................................................... 
Rating RI........................................................ 
Patró/ona............................................................................................e-mail.......................................................................... 
Adreça..........................................................................................................C.P. i població................................................... 
Club...............................................Núm. Llicència Federativa.......................................Tel.................................................... 
 
 
TRIPULANTS 
Nom..............................................................................Núm. Llicència Federativa.................. Tel ........................... 
Adreça......................................................C.P. i població....................................................e-mail…..................................... 
 
Nom..............................................................................Núm. Llicència Federativa.................. Tel........................................ 
Adreça......................................................C.P. i població....................................................e-mail…..................................... 
 
Nom..............................................................................Núm. Llicència Federativa.................. Tel........................................ 
Adreça......................................................C.P. i població....................................................e-mail…..................................... 
 
Nom..............................................................................Núm. Llicència Federativa.................. Tel. 
Adreça......................................................C.P. i població....................................................e-mail…..................................... 
 
Nom..............................................................................Núm. Llicència Federativa.................. Tel........................................ 
Adreça......................................................C.P. i població....................................................e-mail…..................................... 
 
 
Drets d’inscripció per vaixell: socis deCMPO, RCMB, CM Port Ginesta, RCNB, CVB, RANC: 40€;     altres: 50€ 
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I REGATA CORINTHIAN 
4 5 i 6 / 12 / 2010 

  
 

 

 
 AP. CORREUS 21.150 - 08080 BARCELONA 

 Tel.: 656 899 960  Fax: 93 396 73 65 

 e-mail: club@cmpo.cat 

 www/cmpo.cat 

 

  

 
DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE RESPONSABIITATS 

 
En /na _______________________________NIF: ___________________ com a Patró /na del vaixell _______________ 
 
Declaro lliurement que, com a participant de les regates que celebri el Club de Mar Port Olímpic: 
 
Accepto i assumeixo qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se del meu vaixell i el seu aparell. 
 
Que tinc l’equip reglamentari de salvament que correspon al tipus de navegació que realitzo i que compleixo amb totes les disposicions 
donades, tant per les autoritats de Marina com per les Esportives, i assumeixo qualsevol responsabilitat derivada del no compliment de tot 
l’establert al respecte. 
 
Que tinc contractada i vigent l’assegurança de Responsabilitat Civil obligatòria i els seus complements necessaris per a mi i per a la 
tripulació. Que tinc el vaixell despatxat i la tripulació suficient pel seu govern. 
 
Que tant jo com la tripulació tenim les llicències federatives de l’any en curs. 
 
Que la responsabilitat de participar o no a les regates és exclusivament meva i que sóc jo, i no el Club de Mar Port Olímpic o qualsevol 
dels seus representants o persones involucrades en l’organització de les regates, qui ha de decidir si tinc prou preparació i experiència per 
afrontar qualsevol condició que es pugui donar abans, durant i/o després de qualsevol regata que organitzi el Club de Mar Port Olímpic. 
 
Que exonero de qualsevol responsabilitat al Club de Mar Port Olímpic, els seus representants, el Comitè de regata o qualsevol persona 
involucrada en l’organització de les regates que celebri el Club, per pèrdua, dany, lesió o molèstia que pugui recaure sobre persones o 
coses, tant a terra com a mar, com a conseqüència de la meva participació en aquestes regates. 
 
Que conec i assumeixo les instruccions de la  I REGATA CORINTHIAN  
 
Que conec, assumeixo i accepto plenament el reglament de l´ISAF i de les normes del RRV 2009-2012, en especial la Regla Fonamental 
4, "Decisió de fer regates", que diu: "Un vaixell es l’únic responsable de la decisió de prendre o no la sortida, o de continuar en regata", 
així com les instruccions pròpies de les regates que organitza el Club de Mar Port Olímpic, el RCMB i el CM Port Ginesta. 
 
Que he informat a tots els membres de la meva tripulació del contingut i abast d’aquesta assumpció de responsabilitats i, en el seu nom, 
exonero de totes les responsabilitats indicades i a totes les entitats, col·lectius i persones assenyalades en el present document, en els 
termes que s’han indicat. 
 
Tractament de dades 
Accepto la inclusió del meu nom a les llistes de participants i de resultats de la regata que es publicaran a la pàgina web del club. 
 
En virtut d'allò previst a l'article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Club 
organitzador de la regata garantitza l’observança de la normativa en matèria de protecció de dades 
 
Per a que quedi constància que accepto i assumeixo tot lo exposat anteriorment, en el meu nom i en el de la meva tripulació, ho signo a: 

 
 
 

Barcelona,______de_________________de 20__ 


