
Ets soci del CNEM Núm. Registre

Dades del Participant:

Nom: Cognoms: DNI: Data Naixement:

Adreça CP: Població:

Teléfon contacte: Adreça electrònica/email:

Dades Pare, Mare, Tutor/a:

Nom: Cognoms: DNI: Teléfon contacte:

1.

Dades d'inscripció: Núm. Hores OBSERVACIONS:

PROVA DE NIVELL h

BATEIG DE MAR h

SESSIÓ INDIVIDUAL h

CURS h

LLOGUER h

PREU ACTIVITAT: Tipus de Pagament

Informació

Sap nedar? Necessita algun material per ajudar-se: 

Ha navegat alguna vegada? Observacions:

Al·lèrgia o Malalties ? Quina/es?

Alguna informació més:

Autoritzacions i conformitats:

SI NO

SI NO

SI NO

(*) 

Nom: Cognoms: Parentest: DNI: Teléfon:

1.

Com s'ha assabentat d'aquesta activitat?

SIGNATURA PARE/MARE/ TUTOR/A

D.N.I.

PEL VOSTRE CONEIXEMENT:  Un cop realitzat el pagament de la reserva i de la totalitat del curs, 

aquests diners només es retornaran en cas de malaltia o causa major ambdues justificades. La no 

assistència, no es compensarà amb cap descompte i tampoc dona dret a recuperació fora dels dies i 

horaris de la seva inscripció.

€

L'informem que les seves dades consten en un fitxer titularitat del CLUB NÀUTIC EL MASNOU necessari per la gestió del fitxer de socis.  Pot exerccir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI a la següent adreça; Passeig Marítim s/n, 08320 EL MASNOU

 Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en qualsevol mitjà de comunicació del Club 

Nàutic El Mansou relacionat amb l'activitat on participi.

(*) Autoritzo a que el meu fill/a/tutela/da marxi sol i sense l'acompanyament de cap adult un cop 

finalitzat el campus

Web del Club Xarxes Socials FCV Altres: 

SI NO

SI

SI

NO

REGISTRE ACTIVITAT VELA 

FULL INSCRIPCIÓ

SI Data:NO

€

En cas negatiu, les persones a les que autoritzo a venir a recollir al meu fill/a/tutelat/da son (no cal citar al pare/mare/tutor/a):

Accepto rebre notificacions i comunicacions del Club Nàutic El Masnou a traves de qualsevol mitjà 

establert.

efectiu TPV targeta WEB

Assegurança obligatòria: TIPUS : IMPORT: 

NO


