Passeig del Mar, 49-51 – 17230, Palamós
Tel: 644413418

CLUB DE VELA SANT ANTONI
Full d’inscripció 2018
Nom i Cognoms: ..................................................................................................................................
Edat: .............. Data de naixement: .............................................. DNI: ............................................
Adreça: .................................................................................................................................................
Població: ................................................................................................... CP: ...................................
Telèfons de contacte: ..........................................................................................................................
Medicaments, al·lèrgies, malalties o lesions que puguin influir en la pràctica de la vela:
........................................................................................................................................................................
Disposa de llicència federativa?

Sí

No

Ha realitzat algun curset de vela al CVSA o en alguna altra escola de vela?

Sí

No

Amb quina embarcació ha navegat? ...................................................................................................

*Marcar horari i setmanes
10h-12h
(Junior)
12h-14h
(Junior)
15h-17h
(Senior)

2-6 Jul

9-13 Jul

16-20 Jul

23-27 Jul

X

X

X

X

30 Jul-3 Ag

6-10 Ag

13-17 Ag

20-24 Ag

27-31 Ag

_____________________________________________________________________________________
Documentació:
-

Full d’Inscripció
Fotografia de carnet
Fotocopia DNI (Alumne o persona que l’autoritza)
Fotocopia Targeta Sanitària
Justificant d’ingrés corresponent a: ES15 0081 7020 2100 0166 1076
Permisos d’ús d’imatge adjunts a aquest document

*Enviar documentació a: escolacvsa@gmail.com i portar-la el primer dia de curs o abans.
Jo _________________________________ (pare, mare o tutor) amb DNI _________________ Autoritzo que s’incloguin les meves dades i/o
les de l’alumne menor d’edat en l’informatitzat de l’escola. El contractant podrà exercitar els drets d’accés, cancel·lació i/o rectificació de les
seves dades en qualsevol moment. Conforme a lo disposat a la Llei 15/99 de Protecció de Dades de caràcter personal, les dades
subministrades en el present Document, només seran utilitzades per a les finalitats pròpies del mateix i per la informació i oferta de serveis,
cursos o activitats que la pròpia escola pugui realitzar.
Autoritzo a que l’alumne marxi de l’escola de vela pel seu compte sense la supervisió d’un adult, un cop finalitzat el curs de vela.
El Club de Vela Sant Antoni no es fa responsable dels alumnes fora de l’horari de les activitats.
A més, CERTIFICO QUE L’ALUMNE SAP NEDAR.

Signatura

