
 

 

 

 
 

Dades personals de l’alumne (Si us plau ompliu amb lletra majúscula i clara) 

Nom  Cognoms  

Edat  Data Naixement  

Adreça  

Codi Postal  Població  

DNI de l’alumne  Telèfon  

Email  
 

Dades Centre Escolar 

Nom de l’escola  Curs Escolar  

 
IMPORTANT: En el cas que l’alumne no estigui familiaritzat amb el medi acuàtic o tingui algun 
tipus de discapacitat, si us plau contacteu amb el professor responsable i coordinador de vela 
abans de l’activitat. 
 

Condicions d’ús 
 

El sota signant declara conèixer i acceptar l’eventualitat que el fill o tutelat a favor de qui s’emet 
la llicència o s’efectua la inscripció a l’activitat, pugui aparèixer sol o en companyia d’altres 
persones en els material gràfics i audiovisuals de promoció de l’esport, que eventualment el 
Centre Municipal de Vela (Vela Catalana SL), o la Federació Catalana de Vela pugui produir en 
ocasió de les activitats que desenvolupa. 
 
En aplicació de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l’informem que les dades seran 
recollides i tractades de manera manual i/o automatitzada per VELA CATALANA SLU i incorporats al fitxer 
corresponent registrat a AEPD per al manteniment de la relació establerta, el titular de les dades o tutor 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 seu consentiment per a finalitats  diferents. 
Tenen dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que li pertoca i autoritza a 
formar part del fitxer, pot exercir els seus drets enviant un correu electrònic a info@vela.cat acreditant la titularitat 
respecte a dret. 

                                                                                            VIST I PLAU 
Nom pare/mare/tutor legal:  

DNI:  

Data:                  de                                           de  2018 

 

Dades d’interès 

Has navegat alguna vegada?  

Tens alguna afecció? Asma, diabetis, epilèpsia, etc. 

 

Tens alguna discapacitat que dificulti la teva mobilitat o aprenentatge? 

 

L’alumne sap nedar, i/o està familiaritzat amb el medi aquàtic i té capacitat de flotació? 

SÍ  NO   

mailto:info@vela.cat

