
 

CLUB MARÍTIM ALTAFULLA 
CAMPUS SETMANA 

SANTA  2019 

 

DATES/FECHAS : 15  al  18 Abril                                       HORARI / HORARIO : 9:00h a 13:30h 
 
 

Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos Edat / Edad 

  

Data naixement / Fecha Nacimiento Targeta CatSalut /  Tarjeta Catsalut NIF  

   

Adreça / Dirección Núm. / Nº  Localitat / Localidad         CP 

    

Telèfon Fixe i Mòbil / Teléfono Fijo y Móvil Correu electrònic / Correo electrónico 

  

Al·lèrgies, malalties i intolerància alimentària a destacar / Alergia, enfermedades o intolerancia alimentaria a destacar 

 

 

HA RELITZAT UN CURS DE VELA ANTERIORMENT? / ¿HA REALIZADO UN CURSO DE VELA ANTERIORMENTE?             SAP NEDAR? / ¿SABE NADAR? 

 SI  NO  Nivell / Nivel  

 
 

AUTORITZACIÓ ( per menors 18 anys) / AUTORIZACIÓN  ( para menores 18 años) 
 

Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos Signatura / Firma (*) 

  

DNI  

  

 

NOTA: El Club Marítim Altafulla es reserva el dret a anul·lar l’activitat si les condicions 

meteorològiques són adverses, només es surt en condicions meteorològiques favorables. 

En cas d’anul·lació es faran activitats alternatives com : surf, bodyboard, caiac, SUP, tallers, 

vídeosnàutics, teoria I jocs. 

En cap cas es retornarà l’import del curs.En el cas que no s’hagi pogut realitzar més del 50% de les 

hores es podrà recuperar un màxim de dues classes en un altre grup sempre que hi hagi 

disponibilitat de places. 

No es retornarà l’import de la reserva si no s’avisa 5 dies abans . En el cas de no poder assistir per 

enfermetat o causa major es podrà retornar l’import total del curs si s’entrega un justificant oficial 

NOTA. El Club Marítimo Altafulla se reserva el derecho de anular la actividad si las condiciones 

meteorológicas son adversas, solo se sale en condiciones meteorológicas favorables. 

En caso de anulación, se realizarán actividades alternativas como: surf, kayak, SUP, talleres, vídeos 

náuticos, teoría y juegos. En ningún caso se realizará la devolución del importe del curso. En el caso 

que no se haya podido realizar más del 50% de las horas se podrán recuperar un máximo de dos 

clases en otro curso siempre y cuando haya disponibilidad de plazas. 

No se realizará la devolución del importe de la reserva si no se avisa con 5 días de antelación. En el 

caso de no poder asistir por enfermedad o causa mayor se podrá devolver el importe total del curso si 

se entrega justificante oficial 

 

 

 

SOCI CMA        SI           NO   

                          

  

 



 
Obligatori adjuntar amb aquest document una còpia de la targeta sanitària / Obligatorio adjuntar con este documento una copia de la tarjeta sanitaria 

 
   Jo, AUTORITZO, sent major d’edat, actuant com a representant legal del meu fill ------------------------------------------menor d’edat i, de conformitat amb       
l’establert a la Llei Orgànica del 5 de maig de 1982, dóna el seu consentiment irrevocable al CLUB MARITIM ALTAFULLA, amb domicili al C/Pescadors s/n i 
amb CIF G-43.018.746 per cedir els drets d’imatge del seu fill, que participa en les activitats del club. 
 

Els drets d’imatge es cedeixen per l’exhibició de les activitats del club en qualsevol mitjà conegut o per conèixer, per tot el món i per al màxim període 
legal que les Lleis estableixin. 

 

Mitjançant aquest document, el que subscriu manifesta que l’anteriorment autoritzat no ataca a la fama, prestigi i que no  atempta contra la dignitat 
ni l’honor de la    menor i no existeix, per tant, cap tipus d’intromissió il·legítima a l’àmbit del dret a la intimitat i renuncia expressament a qualsevol 
tipus d’indemnització o altre tipus de mecanisme reparador dels drets morals. 

 
 
 

 
Altafulla, .... de................del 2019 

Firma: 

(*) D’acord amb el que estableix la llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades s’incorporaran i 

seran tractades en un fitxer a fi de gestionar de forma adient la relació existent. Les dades són confidencial i d’ús exclusiu del Responsable del 

Fitxer, CMA, amb domicili a 43893 Altafulla, C/ Pescadors,3, podent ser cedides als òrgans federatius que corresponguin en cada cas per a la 

correcta gestió de les llicències federatives. Si ho desitja, pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant 

escrit adreçat a l’adreça abans esmentada. 

 
 

De acuerdo con el que establece la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos facilitados se incorporarán y serán 
tratadas en un fichero con objeto de gestionar de forma adecuada la relación existente. Los datos son confidencial y de uso exclusivo del Responsable 
del Fichero, CMA, con domicilio a C/ Pescadors,3,43893, pudiendo ser cedidas a los órganos federativos que correspondan en cada caso para la correcta 
gestión de las licencias federativas. Si lo desea, puede acceder, ratificar, candelar y oponerse al tratamiento de estos datos mediante escrito dirigido a la 
dirección antes mencionada. 

 
 No autoritzo la captació i tractament de la meva imatge i/o la del meu fill/a (segons correspongui) al Club Marítim Altafulla 

No autorizo la aceptación y tratamiento de mi imagen y/o la de mi hijo/a (según corresponda) al Club Marítim Altafulla 

 

CLUB MARÍTIM ALTAFULLA ·  

C/ Pescadors ,3 · 43893 Altafulla · Tel. 977.650.263 

 www.clubmaritimaltafulla.com · cma@clubmaritimaltafulla.com 

 

http://www.clubmaritimaltafulla.com/
mailto:cma@clubmaritimaltafulla.com

