
                

 

Estiu, no deixis de practicar un dels esports més refrescants !!!  

   “Navegar a Vela” 

Un esport excitant i alhora relaxant que es practica en l' indret  

més meravellós que tenim al nostre poble: “LA MAR” 
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DATES I HORARIS 
 

DATES:  Ver Imprès d’inscripció. 
 
 
LLOC:  Club Nàutic L’Ametlla de Mar (C.N.A.M) 
 
 
HORARIS: Dilluns a Divendres, matí de 10:30 a 13:30 hores. 
 
 

 * Són per a majors de 8 anys. 

 * Es realitzen amb les següents embarcacions: 

Optimist, Vaurien, Raquero i RS Quest. 

 * És imprescindible saber nedar. 

 * Autorització de pares y/o tutor legal 

 * Vestimenta: Gorra, banyador, samarreta i sabatilles. 

 * ÚS OBLIGATORI MASCARETA. 

 * Es obligatori que els nens els recullin a les 13:30 h,      

   els  pares, mares o tutors. 

 CURSETS ESTIU 2021 

    VELA LLEUGERA 

 
 

ACTIVITAT 

 

SOCIS I  
EMPADRONATS A 

L’AMETLLA DE MAR 

 
PÚBLIC GENERAL 

 
PREUS  

 
120 Euros 

 
130 Euros 



IMPRÉS D’INSCRIPCIÓ VELA ESTIU 2.021. 
 

Nom i Cognoms: __________________________________________________________________ 
 
Data de naixement: ________________DNI: ___________________________________________ 
 
Adreça:________________________________________________________  nº:___-__  pis: ____ 
 
C.P.__________Localitat: __________________________________________________________ 
 
País: ______________  Telef. Contacte: ______________________ i ________________________ 
 
E-mail: _________________________________________________________________________ 
  

Modalitat d'inscripció: ( a partir dels 8 anys). (marcar amb una X les opcions corresponents). 
 

 *Públic general________.   *Soci C.N.A.M.________.   *Empadronat a l’Ametlla de Mar________. 
 

 (  ) Cursets d’Iniciació (COMÚ / BÀSIC): de Dilluns a Divendres, matí de 10:30 a 13:30 hores.  
 

(  ) Cursets Avança't (COMÚ / MITJÀ): de Dilluns a Divendres, matí de 10:30 a 13:30 hores.  
 

(marcar amb una X les opcions corresponents). 
 
 _____. Del 28 Juny al 02 Juliol.                                                                    
       
 _____. Del 05 al 09 Juliol.   _____. Del 02 al 06 Agost. 
 
 _____. Del 12 al 16 Juliol.   _____. Del 09 al 13 Agost. 
 
 _____. Del 19 al 23 Juliol.   _____. Del 16 al 20 Agost. 
      
 _____. Del 2 al 30 Juliol.           _____. Del 23 al 27 Agost. 
 
 
Per tenir dret a la Llicència Federativa, les inscripcions s’han de fer, com a mínim, 1 setmana abans dels cursets 
 
Els inscrits menors de 18 anys hauran de complementar l’autorització dels pares i/o tutors. 
 
AUTORITZACIÓ DELS PARES: 
 
Jo,-_____________________________________________________ amb D.N.I. nº _______________________                                 
com a pare , mare o tutor legal,  
autoritzo a ;______________________________________________ per a realitzar els Cursets de Vela Estiu 2021, 
organitzats pel C.N.A.M. 
 
 
 
 
Signatura Pare/Mare/Tutor 

CLUB NAUTIC L’AMETLLA DE MAR .  NIF  G43107903 
Moll de Ponent  s/n – Apartat 104  43860 L’AMETLLA DE MAR  (Tarragona).  
Administració Tel.: 977 457 240 E-mail: cnam@pcserveis.com  



CLÀUSULA INFORMATIVA CLIENTS I ALUMNES (menors d'edat) 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter 
personal, el Club Nàutic L’Ametlla de Mar, domiciliat a Moll de Ponent s/n, Apartat 104 43860, 
l’Ametlla de Mar (Tarragona), l'informa que les dades que ens ha proporcionat, tant de la seva titu-
laritat com de l'alumne per Vostè representat, seran utilitzades amb la finalitat de gestionar el ser-
vei contractat per l'acolliment, educació i vigilància de l'alumne en l'horari i condicions acordades, 
incloent atenció mèdica en cas de resultar necessària, així com, si s'escau, la gestió psicopedagògi-
ca per a l'orientació i la gestió de la diversificació per a la correcta integració de l'alumne al centre. 
 
En aquest sentit, autoritza expressament el tractament de les dades de caràcter personal que puguin 
ser recollides durant el servei, amb la finalitat indicada, entre els quals poden figurar dades relati-
ves a la salut del menor. 
 
De la mateixa manera, vostè consent eix que el centre pugui obtenir imatges i arxius de vídeo del 
menor participant en diferents esdeveniments organitzats pel centre, com ara activitats esportives, 
excursions, sortides del centre, esdeveniments tant dins com fora de les instal·lacions del centre, 
etc. Igualment, autoritza a la publicació d'aquestes imatges i vídeos en diferents mitjans propietat 
del centre, com ara la revista, el lloc web, xarxes socials en què es trobi reflectit el centre, etc., 
sempre sense perjudici de la imatge del menor, i sense vulneració del seu dret a l'honor, intimitat 
personal i familiar, i pròpia imatge. 
 
Si no autoritza el tractament de les seves dades amb aquesta última finalitat li preguem marqui 
aquesta casella (   ). 
 
¹) Així mateix, podrem remetre-li informació comercial per qualsevol mitjà inclosos els electrò-
nics, sobre diferents activitats i serveis oferts pel Centre. Si no autoritza el tractament de les seves 
dades amb aquesta última finalitat li preguem marqui aquesta casella (  ). 
 
En el cas que desitgi exercitar els drets que l'assisteixen d'accés, rectificació, cancel·lació i oposi-
ció dirigeixi una comunicació per escrit al Club Nautic l’Ametlla de Mar a l'adreça indicada anteri-
orment als referits efectes, amb la referència "LOPD - Clients / Alumnes" adjuntant còpia de el do-
cument nacional d'identitat o document identificatiu equivalent. 
 
Data: ________________________________________________________________________ 
 
Nom i cognoms: _______________________________________________________________ 
 
Correu Electronic: _____________________________________________________________ 
 
Signat .: 
 
 

¹) Només serà necessari quan es vagin a dur a terme accions comercials. 

CLUB NAUTIC L’AMETLLA DE MAR .  NIF  G43107903 
Moll de Ponent  s/n – Apartat 104  43860 L’AMETLLA DE MAR  (Tarragona).  
Administració Tel.: 977 457 240 E-mail: cnam@pcserveis.com  






