FULL D’INSCRIPCIÓ TITULACIONS NÀUTIQUES

Nom:...............................................Cognoms:..........................................................................
Adreça:............................................................. Població:........................Codi postal:................
Data naixement:..................................... DNI:........................... Data expedició DNI:................
Telèfons:.........................................................e-mail:...............................................................
Sol·licito inscriure’m (marqueu amb una X el que correspongui):
Al curs de llicència de navegació del proper …................

Per a poder formalitzar la inscripció cal adjuntar:
- Fotocòpia DNI
- Pagament de l'import del curs: 160 €.
En cas de ser titular de l'Autorització Federativa (de vela o motor): 110 €. En aquest cas
cal fer arribar a la Federació, o a escola@vela.cat, còpia de l'autorització federativa
corresponent, mínim una setmana abans de la realització del curs.
- Acreditació de l'aptitud psicofísica pel maneig d'embarcacions d'esbarjo realitzat en
Centres de Reconeixement de Conductors (CRC) establert en el Reial decret 875/2014, de 10
d'octubre, pel que es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo
(BOE 247, de l'11 d'octubre de 2014. Imprescindible entregar-ho com a màxim el dijous
anterior a la realització del curs.
-Menors d'edat: autorització signada pel pare/mare/tutor i fotocòpia DNI pare/mare/tutor.

Signat:
Data:
En aplicació de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran recollides i tractades de manera
manual i/o automatitzada per Vela Catalana, SL, i incorporades al fitxer corresponent registrat a l’ AEPD per al manteniment de la relació establerta, la
persona titular de les dades o tutor/a legal en el cas de menors, autoritza la utilització d'imatges personals per a la seva difusió. Les dades només seran
cedides conforme a la legislació esportiva vigent i no seran cedides sense el vostre consentiment per a finalitats diferents.
Podeu exercir el vostre dret, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça carrer Moll de Gregal, S/N de Barcelona, o a la direcció de
correu cmv@fcv.cat, acreditant la titularitat conforme a dret.
En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, os informamos que vuestros datos serán recogidos y tratados de forma
manual y/o automatizada por Vela Catalana, SL, e incorporadas al fichero correspondiente registrado a la AEPD para el mantenimiento de la relación
establecida, la persona titular de los datos o tutor/a legal en el caso de menores, autoriza la utilización de imágenes personales para su difusión. Los datos
solo serán cedidos conforme a la legislación deportiva vigente y no serán cedidos sin vuestro consentimiento para finalidades distintas.
Podéis ejercer vuestro derecho, de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la dirección calle Moll de Gregal, S/N de Barcelona, o a la dirección de
correo cmv@fcv.cat; acreditando la titularidad conforme derecho.

