
INSCRIPCIÓ II TRAVESSA ROCA FORADADA

7 DE MAIG DE 2016

D'acord amb la "Instrucción de Servicio 2/1999 sobre Pruebas Náutico-Deportivas de 
Carácter Colectivo" de la Direcció General de la Marina Mercant, el Coordinador de Seguretat
d'aquesta regata posa en coneixement de la persona que firma aquesta Inscripció del Capítol 
Segon, Apartat 7 d'aquesta "Instrucción de Servicio". Diu textualment: "Advertir a los 
participantes, antes del inicio de la prueba, que las embarcaciones sólo podrán 
participar si están reglamentariamente despachadas para navegar por las aguas por las 
que trancurrirá la prueba, y si sus patrones cuentan con titulación suficiente para su 
gobierno" 

Vaixell:

MMSI :

Nº vela:

Color del casc:

Fabricant:

Model:

Eslora màxima:

Calat:

Marca i model motor:

Companyia asseguradora del
vaixell:

Port Base habitual:

Club:

  

 Participaré amb ràting ORC
 Participaré al "II Concurs de pintxos de pantalà"

 

DADES DE L’ARMADOR/A O PATRÓ/NA

Nom i cognom de l'armador/a o
patró/na:

Talla camiseta armador/a o
patró/na:

                                                       



Carrer / Plaça / Avinguda:

Codi postal:

Població:

Província:

Telèfon:

Mòbil:

Email:

Persones al dinar de Torredembarra
(patró + tripulants):

Altres acompanyants dinar
Torredembarra

(15 € x pax):

DADES FISCALS PER LA FACTURA

Nom:

Carrer / Plaça / Avinguda:

Codi postal:

Població:

Província:

NIF:

Email on enviar-la:

TRIPULACIÓ

1. Nom:

Talla
camiseta:

                                     
                                       
                                       
                                      
                            

Telèfon:

2. Nom:

Talla
camiseta:

                                     
                                      
                                      
                                       
       

Telèfon:

3. Nom:

Talla
camiseta:

                                     
                                      

Telèfon:
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4. Nom:

Talla
camiseta:

                                     
                                      
                                      
                                       
       

Telèfon:

5. Nom:

Talla
camiseta:

                                     
                                      
                                      
                                       
       

Telèfon:

6. Nom:

Talla
camiseta:

                                     
                                      
                                      
                                       
       

Telèfon:

    



Comentaris i/o suggeriments:

PROTECCIÓ DE DADES

L’Organització de la II Travessa Roca Foradada necessita el vostre nom, cognoms, adreça, 
email i en algun cas el telèfon per enviar-vos invitacions i/o comunicats de properes edicions, 
actes de la regata o noves regates. Autoritzeu a l’Organització que guardi i utilitzi aquestes 
dades per fer-ho possible?

Sí, podeu guardar el meu nom, cognom, adreça, email i telèfon:
No guardeu cap dada:

DECLARACIÓ

El que subscriu aquesta Inscripció declara que accepta i assumeix qualsevol responsabilitat 
que es pugui derivar del seu vaixell, de les seves condicions de seguretat, dels fondejos que 
pugui fer i del compliment de les disposicions vigents, tant de les Autoritats Marítimes com 
Esportives i de tot el que pugui succeir a causa de no complir estrictament el que està 
establert.

Amb aquesta Declaració, el que subscriu aquesta Inscripció i la seva tripulació assumeixen el 
risc que aquesta regata comporta i descarreguen expressament de tota responsabilitat a la 
Organització, a les persones, organismes o empreses involucrades en l'organització d'aquesta 
regata de les pèrdues, danys, lesions i/o molèsties a persones o coses, tant a terra com a mar, 
que es puguin produir com a conseqüència de la participació en aquesta prova. 
Recordem la "Regla Fundamental 4, DECISIÓN DE REGATEAR", de la Part 1 del RRV que
estableix: "Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una 
prueba o continúa en regata".

CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE

Jo, ____________________________________________con número d'identificació / DNI 
_______________, en la meva condició d'interessat, autoritzo  a: Port Torredembarra a que 
inclogui en qualsevol suport audiovisual, per a efectes de reproducció i comunicació pública, 
l'esdeveniment / acte ____ _____________________________________________realitzat 
amb data ____________________ Aquesta autorització d'utilització del contingut gravat i de la 
meva imatge, es fa a l'empara del que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de 
protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 
L'autorització que aquí es concedeix sobre aquest material tindrà un ús de caràcter acadèmic-
cultural-esportiu i la mateixa no està sotmesa a cap termini temporal ni està restringida a l'àmbit
nacional de cap país. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades de caràcter personal 
demanades, per als casos en què aquest sigui una persona física, o en el cas de representants
d'una persona jurídica, ja sigui pública o privada, seran incorporades a un fitxer titularitat del 
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Port Torredembarra. La finalitat de la recollida i tractament de la informació és la gestió de 
l'acord subscrit en el cos del present escrit, així com el manteniment del contacte de les dues 
parts. En compliment de la normativa vigent, La Port Torredembarra garanteix que ha adoptat 
les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, 
en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades. Així mateix, Port Torredembarra 
informa que no cedirà o comunicarà les dades personals 

emmagatzemades en els seus fitxers a tercers, excepte en els supòsits legalment previstos o 
quan sigui necessari per a la prestació del servei. En qualsevol moment pot exercitar els drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició respecte de les seves dades personals, enviant un 
escrit, acompanyat d'una fotocòpia del seu DNI, o document acreditatiu equivalent a: Port 
Torredembarra, Edifici Capitania s/n, 43830 Torredembarra , Tarragona.

Signatura interessat Port Torredembarra


