
  

  

CLUB VELA BLANES 

Esplanada del Port s/n 

17300-Blanes GIRONA 

Telèfon: 972.330.552 

Correu electrònic: esportiu@cvblanes.cat 

Adreça Electrónica: www.cvblanes.cat 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓ CURSETS DE VELA D’ESTIU 2019 (a partir de 5 anys) 

CURSETS PER ADULTS ( mínim 3 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: ____________________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL: ____________________________________________________________________________________________________ 

NOM I COGNOMS DEL PARE: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

NOM I COGNOMS DE LA MARE: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONS: 

 

 
 

 

 

 

 

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


  

 

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) 

SENYALA AMB UNA “X” L’OPCIÓ DESITJADA: 

      

  

SETMANA 1  25 juny-28 juny    SETMANA 6 29 juliol - 2 agost    

SETMANA 2 1-5 juliol    SETMANA 7 5-9 agost    

SETMANA 3  8-12 juliol    SETMANA 8  12-16 agost    

SETMANA 4  15-19 juliol    SETMANA 9 19-23 agost    

SETMANA 5 22 juliol-26 juliol    SETMANA 10 26 agost -30 agost    

 

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: ES83 2100.0042.41.0200512404 

 

A B C A B C 

CLAUSULA PER CLIENTS POTENCIALS 

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema 
del tractament titularitat de CLUB VELA BLANES amb NIF G17044819 i domicili social situat al C/ Esplanada del Port s/n – 17300 Blanes (Girona), amb finalitat 
de poder atendre els compromisos generats per la relació comercial i contractual que manteníem amb vostè, així com per l’enviament de comunicacions 
comercials, publicitàries i promocionals per correu electrònic, fax o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, pel que les dades referents als 
mateixos seran utilitzades per a dur a terme aquestes comunicacions, i allò a l’empar de l’establert en la Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de 
la informació i de comerç electrònic, i a la llei 32/2003 de 3 de novembre General de Telecomunicacions. Li sol·licitem també autorització per a publicar les seves 
imatges en el web/revista, amb finalitats divulgatives de les activitats que realitza el Club.  Amb la present clàusula queda informat que no es cediran les seves 
dades a tercers. A la vegada li informem que pot contactar amb nosaltres, dirigint-se per escrit al @ club@cvblanes.cat  o al telèfon 972 33 05 52. CLUB VELA 
BLANES informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacte i actualitzada. És per això que CLUB 
VELA BLANES es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.D’acord amb els 
drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, 
supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada anteriorment o bé mitjançant @ a l’adreça club@cvblanes.cat . En aquest sentit, 
el CONTRACTANT disposarà del dret a revocar el consentiment dona mitjançant la present clàusula.Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per 
presentar la reclamació que consideri oportuna.En últim lloc, el CLUB VELA BLANES l’informa de que amb la signatura del present document vostè atorga el 
consentiment explícit pel tractament de les dades mencionades anteriorment. 

Consentiment – Sí, autoritzo 

 

Signatura 


