
Nota:En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades personals 

són incloses en fitxers titularitat del CVB, la finalitat dels quals és la gestió de clients així com la gestió de qualsevol activitat i servei 

relacionats amb el Club. Així mateix el CVB podrà realitzar comunicacions comercials relacionades sempre amb els serveis que ofereix 

el Club que puguin ser del seu interès mitjançant carta o qualsevol mitjà electrònic que vostè ens hagi facilitat. Així mateix, el signant 

cedeix gratuïtament qualsevol dret corresponent a la seva imatge obtinguda en fotografies que es realitzin per part de l’organització 

en el transcurs dels esdeveniments de l’activitat, autoritzant la seva publicació en tríptics, revistes i pàgina web del CVB. L’informem 

també que té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei mitjançant carta dirigida a 

CVB, Ref. Protecció de dades, Adreça: Esplanada del Port s/n, 17300 Blanes, i que podrà revocar el seu consentiment a rebre 

comunicacions comercials en qualsevol moment enviant un correu a: esportiu@cvblanes.cat. Les seves dades personals podran ser 

comunicades a la FCV amb l’únic objectiu de tramitar la corresponent llicència federativa. 

 

 

  

CLUB VELA BLANES 

Esplanada del Port s/n 

17300-Blanes GIRONA 

Telèfon: 972.330.552 

Fax:  972 331498 

Correu electrònic: esportiu@cvblanes.cat 

Adreça Electrónica: www.cvblanes.cat 

 

 

INSCRIPCIÓ CURSETS DE VELA I CASAL D’ESTIU 2016 (de 5 a 14 anys) 

CURSETS PER ADULTS ( mínim 4 persones ) 

 

 
Data d’inscripció:_____/_____/_____ 

 

NOM I COGNOMS: ______________________________________________________________________________ 

DATA DE NAIXEMENT: _____/_____/_____ Nº targeta sanitària: ______________________________________ 

DNI, NIF o PASSAPORT (propi o del tutor legal): _______________________________________________________ 

ADREÇA: __________________________________________________________________________________________________ 

CODI POSTAL: __________________ POBLACIÓ: _____________________________________________________________ 

SOCI DEL CLUB: __________________ 

TELÈFONS: _________________________ / _________________________ / _________________________ 

E-MAIL: ____________________________________________________________________________________________________ 

NOM I COGNOMS DEL PARE: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

NOM I COGNOMS DE LA MARE: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONS: 

 

 
 

mailto:esportiu@cvblanes.cat
http://www.cvblanes.cat/


Nota:En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades personals 

són incloses en fitxers titularitat del CVB, la finalitat dels quals és la gestió de clients així com la gestió de qualsevol activitat i servei 

relacionats amb el Club. Així mateix el CVB podrà realitzar comunicacions comercials relacionades sempre amb els serveis que ofereix 

el Club que puguin ser del seu interès mitjançant carta o qualsevol mitjà electrònic que vostè ens hagi facilitat. Així mateix, el signant 

cedeix gratuïtament qualsevol dret corresponent a la seva imatge obtinguda en fotografies que es realitzin per part de l’organització 

en el transcurs dels esdeveniments de l’activitat, autoritzant la seva publicació en tríptics, revistes i pàgina web del CVB. L’informem 

també que té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei mitjançant carta dirigida a 

CVB, Ref. Protecció de dades, Adreça: Esplanada del Port s/n, 17300 Blanes, i que podrà revocar el seu consentiment a rebre 

comunicacions comercials en qualsevol moment enviant un correu a: esportiu@cvblanes.cat. Les seves dades personals podran ser 

comunicades a la FCV amb l’únic objectiu de tramitar la corresponent llicència federativa. 

 

 

CURSOS VELA ADULTS 2016 (12 hores)   

CURS DISSABTES JULIOL (9, 16, 23 i 30 juliol) 

Mínim 4 alumnes per curs 

  

CURS DISSABTES AGOST (6,13, 20 i 27 agost) 

Mínim 4 alumnes per curs 

 

 

MARCA AMB UNA  X  LA 

MODALITAT DESITJADA 

   

OPCIÓ A: CURSET DE VELA DE 10 a 14 HORES 

OPCIÓ B: CASAL D’ESTIU DE 10 a 17 HORES ( mínim 6 alumnes ) 

OPCIÓ C: BATEIG DE MAR. (3 hores qualsevol dia de dilluns a divendres) 

  A B C   A B C 

SETMANA 1  27 juny-1 juliol       SETMANA 6 1-5 agost       

SETMANA 2 4-8 juliol       SETMANA 7 8-12 agost       

SETMANA 3  11-15 juliol       SETMANA 8  15-19 agost       

SETMANA 4  18-22 juliol       SETMANA 9 22-26 agost       

SETMANA 5 25 juliol-29 juliol       SETMANA 10 29 agost -2 setembre       

 

RESERVA PLAÇA AL REBRE EL FULL D’INSCRIPCIÓ I PAGA I SENYAL DE 30€ 

Nª COMPTE ESPECIFICAR NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE 

LA CAIXA: 2100.0042.41.0200512404 

 


