
 
    
 
 

                        
Amb el suport de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sitges 

 

XVII Copa d’Europa de Patí a Vela 
 

BUTLLETA de INSCRIPCIO 
 

CLUB NÀUTIC SITGES 
 
 

BUTLLETA DE INSCRIPCIÓ Classe : Patí a Vela 
Categoria:                 Ràting: 

CLUB : Núm. de Vela : 

Patró : Núm. Llicència: 
 Núm. T.C: 
Adreça :  

Codi postal: Data Naixement : 
Telf. : Email: 
 

Declaració de Responsabilitat 
El que subscriu declara :  
- “Que accepta i assumeix qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se del 
seu iot, de les seves condicions de seguretat, del compliment de les 
disposicions vigents, tant de les Autoritats Marítimes com Esportives i de 
quan pugui succeir a causa de no complir estrictament el que està establert. 
Amb aquesta declaració, el que subscriu i la seva tripulació, relleven de tota 
responsabilitat al Club Organitzador a la Federació Catalana de Vela, així 
com als diferents Comitès que actuen en la regata i a  qualsevol persona 
física i jurídica que participi en l’organització d’aquest Campionat, assumint 
al seu càrrec qualsevol dany o prejudici que pugui ser considerat en la 
participació del seu iot en el Campionat. 
- “Que la meva embarcació es troba en condicions adequades per garantir la 
seguretat de la navegació i de la vida humana a mar, així com per afrontar la 
present prova esportiva” 
- Em comprometo a sotmetrem al Reglament de Regates a Vela de la ISAF, 
a les Prescripcions de la RFEV, els Reglaments que regeixen aquesta regata, 
a les Instruccions de Regata i a las Regles de la Classe”. 
 
El que subscriu autoritza: 
Al Club Nàutic de Sitges i en el seu cas al espònsor a difondre la totalitat de 
les imatges recollides al esdeveniment a qualsevol mitjà de comunicació 
sense límit territorial. 
 
Varada d’embarcacions: El Club Nàutic de Sitges no es responsabilitza en 
cap cas dels danys que puguin rebre o  causar els vaixells varats. 
 
 
 
Signatura del Patró,  
 
Nom i data: 

A  OMPLIR PER L’ORGANITZACIÓ 
 

    Documentació presentada : 
 

    Llicència Federativa        

Núm, Ordre 


