
IX REGATA DE SOLITARIS /A2 

Club de Mar Port Olímpic 
 19 de gener del 2014 

  

 

 

 FULL D’INSCRIPCIÓ 
Nom del IOT............................Color casc.......................Núm. Vela..................Model....................Rating RI.................... 

Patró/ona........................................................................................ Tel................................... e-mail……........ 

Adreça..........................................................................................................C.P. i població................................................... 

Club...............................................Núm. Llicència Federativa....................................... 

SOLITARIS :                  A2:   

TRIPULANT: 

Nom..............................................................................Núm. Llicència .................. Tel ......................... e-mail…....................... 

Adreça..........................................................................................................C.P. i població................................................... 

 
 
Declaració d’Acceptació de Responsabilitat: 

Que accepta i assumeix qualsevol responsabilitat que pugui esdevenir-se de la construcció del seu iot i del seu aparellament, de les seves 
condicions de seguretat, de l’acompliment de totes les disposicions donades per les Autoritats de Marina i per Autoritats Esportives, de tot 
el que pugui esdevenir-se per no acomplir estrictament el que s’hagi establert. Amb aquesta declaració, i referent al que pugui succeir a 
l’inscrit i a la seva tripulació, rellevo de tota responsabilitat als clubs organitzadors, a la FCV, així con al Jurat, al Comitè de Regates i a 
qualsevol altre persona física o jurídica que participi en l’organització de la prova, per qualsevol títol, assumint a càrrec meu qualsevol 
dany fruit de la participació del meu iot a la regata. Em comprometo a sotmetre’m al reglament de la IYRU, regles de la classe, a les 
prescripcions de la RFEV i a les instruccions de regata. 

Cada armador es l’únic responsable de l’assegurança del seu iot, de que estigui convenientment despatxat i en condicions per a navegar, 
que tingui una assegurança que li cobreixi qualsevol incident que es pugui produir durant la regata, i de que cada tripulant tingui la seva 
Llicència Federativa 

Tractament de dades 
Accepto la inclusió del meu nom a les llistes de participants i de resultats de la regata que es publicaran a les pàgines web del clubs 
organitzadors. 
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 Clubs 
organitzadors de la regata  garantitzen l’observança de la normativa en matèria de protecció de dades 

Barcelona, a.........d.......................................de   

Signatura........................................................................................... 

Les inscripcions cal lliurar-les per fax o per correu electrònic (degudament signades): 

CLUB DE MAR PORT OLÍMPIC 

Fax: 93 396 73 65.  

e-mail: club@cmpo.cat 

Drets d’inscripció per vaixell:  socis/es CMPO/RCMB/RCNB/CVB: 25 €  altres: 40 € 

 
 

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

e-mail: club@cmpo.cat 

 


