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Full d’Inscripció Patró o Armador 

Embarcació: Nº de Vela: Ràting: 

 

Nom: Cognoms: 

DNI: Data de Naixement: 

Adreça: C.P.: 

Població: País: 

Tel.: Mòbil: Email: 

 

Dades de l’embarcació 

Marca: Model: Any: 

Eslora: Mànega: Calat: Port Base: 

 

Dades de la Tripulació DNI Llicència X 

1.          

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

(Marcar amb una “X” l’autorització per a la sol·licitud de la llicència de tripulant) 

*Aquesta inscripció dóna dret a participar a totes les regates del CV Golfus Empuriabrava – GEN Roses de l’any en curs pels creuers del GEN. 

Declaració de Responsabilitat: 

El que s’inscriu declara: “Que accepta i assumeix tota responsabilitat que pugui derivar-se de la seva embarcació, de les seves condicions de 

seguretat, del compliment de les disposicions vigents, tant de les autoritats marítimes com esportives i del que pugui succeir a causa de no 

acomplir estrictament el que està establert. Amb aquesta declaració, els inscrits i la seva tripulació exclouen de tota responsabilitat al club 

organitzador i a la F.C.V., així com als comitès que actuïn en la regata i a qualsevol persona física i jurídica que participi en l’organització de les 

citades regates, assumint al seu càrrec qualsevol perjuri o destrossa que pugui originar-se com a conseqüència de la participació de la seva 

embarcació en e campionat. 

Em comprometo a sotmetre’m al Reglament de Regates a Vela de la ISAF, a les prescripcions de la FCV, als reglaments que regeixen aquesta 

regata, a les instruccions de regata i a les regles de la classe”. 

Documentació: Fotocòpia de la pòlissa de l’assegurança / Fotocòpia de la llicència federativa de tots els seus tripulants / Fotocòpia del 

certificat de navegabilitat / Fotocòpia del certificat de Ràting RN. 

Pagaments: 

O Efectiu 

O Es faran mitjançant el compte del club:  

*50€ pels creuers del GEN, que inclouen els drets d’inscripció a les 4 regates de la Lliga Estiu 2015. 

**20€ en concepte de drets d’inscripció de la RMMR 2015 per als no socis del GEN. 

Entitat: 2100 Oficina: 8175 DC: 84 Compte:  2300051278 

Firma de l’armador o patró:       Data: 
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