
   

  

 
 

ACTIVITAT VELA ESCOLAR ARENYS DE MAR 

Full d’inscripció alumne/a - Curs 2022/23 

El programa de Vela Escolar consisteix en 10 sessions impartides durant el curs Escolar, distribuïdes 

en 1 sessió impartida al Centre d’Ensenyament, 8 sessions impartides al C.N Arenys. 

      La programació de l’activitat per a l’alumnat de 5è és la següent: 

Sessió 1 

Inicial 

 

Sessió 2 

Vela 

Col·lectiva 

Sessió 3 

Vela 

Col·lectiva 

Sessió 4 

Vela 

Col·lectiva 

Sessió 5 

Vela 

Col·lectiva 

Sessió 6 

Vela 

Doble 

/Individual 

Sessió 7 

Vela 

Doble 

/Individual 

Sessió 8 

Vela 

Doble 

/Individual 

Sessió 9 

Vela 

Doble 

/Individual 

Sessió 10 

Sessió final 

         A determinar 

 

 

El sota signant declara conèixer i acceptar l’eventualitat que el fill/a o tutelat a favor de qui s’efectua la inscripció a l ’activitat, sigui 

autoritzat a realitzar les activitats desenvolupades pel Programa Vela Escolar en les instal·lacions del C.N.ARENYS i pugui ser-li 

tramitada l’assegurança amb cobertura dins l’exercici de la pràctica esportiva de la vela escolar, que ofereix la Federació 

Catalana de Vela.  

 

D’acord amb el que estableix a la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals 

que vostè ens faciliti seran incorporades als nostres fitxers automatitzats amb la finalitat de gestionar informació adreçada als subscriptors, 

tanmateix cedir les seves dades a les nostres empreses col·laboradores amb la finalitat de promoure les activitats esportives de vela. Si no 

ho desitja, pot exercir els drets d’accés , rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, dirigint un escrit al _________.  

D’altra banda, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 

imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar imatges, obtingudes arrel de la participació del vostre fill o tutelat en alguna de les 

activitats, a les nostres pàgines web, xarxes socials FACEBOOK, TWITTER o INSTAGRAM per donar a conèixer o publicitar les activitats 

formatives realitzades pel _________ 

  Autoritzo al _________ a publicar la imatge del meu fill/a o tutelat en qualsevol dels mitjans electrònics esmentats. 

  No autoritzo al _________ a publicar la imatge del meu fill/a o tutelat en qualsevol dels mitjans electrònics esmentats. 

NOM Pare, Mare, Tutor/a: ……………………………………………………. 

DNI   …………………………………… 

E-MAIL .....................................  ........................ 

DATA  …………………………………                                                                                             Signatura del pare/mare o tutor/a             

 

Jo, _____________________________________________ amb DNI ______________ autoritzo el meu fill/a 

(nom i cognoms) ___________________________________________ amb DNI _________________ 

nascut/da a (població) _________________en data (dia/mes/any) _____ /_____ / _____  i amb domicili a 

(carrer, nº, CP, població i província) ______________________________________________a participar en el 

Projecte Esport Blau Escolar organitzat per la Federació Catalana de Vela i Consell Català de l’Esport, en les 

instal·lacions del C.N Arenys  

____ de  _______________ de 20 __      Signatura del pare/mare o tutor/a 

 
Dades Mèdiques 

Número de targeta sanitària: 

Pateix algun tipus de malaltia o al·lèrgia?              Quina 

Pren algun medicament?:  Quins:    

 


