
 FULL D’INSCRIPCIÓ A L’ESCOLA DE VELA 
F.751.02.03 

 
Data:   Codi curs  
 

 

Soci o transeünt de llarga estada del Club Nàutic Estartit?   Si    No  

 

 

Empadronat a Torroella de Montgrí – L’Estartit?  Si    No 

Te germans fent el curs?    Si   No     

Nom i cognom del germà/na germans/nes 

.................................................................................................................................................................. 
 

Fitxa de salut de l’alumne (encerclar la que correspongui): 

Impediments físics      NO SI   Quins?  

Al·lèrgies                     NO SI   Quina?  

Pren alguna medicació?  NO SI   Quina?  

Qualsevol altra consideració necessària:  
 
 

 

Forma de pagament:        Import a pagar: 

- Comptat   Targeta de crèdit     

- Domiciliació bancaria: nº cte.: _____-_____-___-__________________ Titular: ________________________ 

- Transferència bancària fent ingrés al núm. de compte del Club Nàutic Estartit:  

   (Banc de Sabadell, IBAN ES06 0081 0219 0300 0198 5001 BIC:BSABESBB, fer constar nom de l’alumne)  

 
No s’admetrà cap alumne que no hagi fet efectiu el cost del curs en el moment d’iniciar-se aquest 
o que no tingui la fulla d’inscripció omplerta i signada. 

Dades de l’alumne 
      

Nom:   Cognoms:   

      

Edat:  Data Naixement:  DNI/NIF:  

      

Curs:    Nº CAT SALUT:  

      

Dates curs:    Nº de setmanes:  

      

Adreça:      

      

Localitat:  C.P.:  TEL:  

      

E-mail:    
 

 
 

     

Dades pare, mare o tutor en el cas d’un menor 
      

Nom i relació afectiva sobre el menor:     

       

Telèfon de contacte durant la celebració del curs:    
 
 
   

     

Dades complementaries      

 

Nom del soci o transeünt :  
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DONO EL MEU CONSENTIMENT al Club Nàutic Estartit per a l’ús de la imatge de l’alumne inscrit, 
en les fotografies que el Club utilitzi per articles en revistes o butlletins del Club, a la web del Club o 
fulls de publicitat de l’Escola de Vela (d’acord amb l’article 18.1 de la Constitució Espanyola que es 
regula a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, el dret a la intimitat personal i 
familiar, i el dret de la pròpia imatge). En cas contrari ho comunicaré expressament. 
 
DONO EL MEU CONSENTIMENT al Club Nàutic Estartit per a què les dades que hi ha en el full 
d’inscripció passin a formar part del registre d’usuaris de l’Escola de Vela del Club Nàutic Estartit. 
Conforme a allò que disposa la Llei 15/99 de Protecció de Dades de caràcter personal, les dades 
subministrades en el present contracte, només seran utilitzades per a les finalitat pròpies del mateix i 
per a la informació i oferta de serveis, cursos o activitats que la pròpia escola pugui realitzar. El 
contractant podrà exercitar els drets d’accés, cancel·lació i/o rectificació de les seves dades en 
qualsevol moment. 
 
 
En cas de que el alumne inscrit sigui menor d’edat: 
 
En/Na ..................................................................................... DNI ............................................, 
com a pare, mare o tutor legal de l’alumne ........................................................................., 
segons les dades del qual figuren a la primera pàgina d’aquest full d’inscripció, 
 
AUTORITZO a què l’alumne participi a totes les activitats programades en els cursos en els quals 
l’inscric. 
 
NO AUTORITZO a què l’alumne marxi de l’escola de vela sol un cop finalitzada l’activitat. En cas 
contrari, ho comunicaré expressament. El Club Nàutic Estartit no es fa responsable dels alumnes fora 
de l’horari de les activitats. 
 
DONO FE que l’alumne que inscric sap nedar o està prou familiaritzat amb el medi per saber flotar 
autònomament. 
 
AUTORITZO a què en cas d’accident, l’alumne pugi ser atès pel metge o serveis d’emergència. 
 
Signatura de l’alumne:    Signatura pare, mare o tutor:    
  
 
L’Estartit, _____ de ____________ de 202_ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

A omplir per l’escola de vela: 

Cursos als quals s’inscriu l’alumne: 

Dates curs: ...............................................        Curs: ................................. Observacions: ..............................................  

Dates curs: ...............................................        Curs: ................................. Observacions: ..............................................  

Dates curs: ...............................................        Curs: ................................. Observacions: ..............................................  

Dates curs: ...............................................        Curs: ................................. Observacions: ..............................................  

 

Facturació: 

Línia 1: ......................................................................................................................................................................  

Línia 2: ...................................................................................................................................................................... 

Línia 3: ......................................................................................................................................................................Full 2/2 


