
 

Regata Lluna Plena 2014
DECLARACIO DE SORTIDA

Premia de Mar …………………………………2013
Signat: Armador i/o Patro

Nom del vaixell: ______________________ Drassana i model ____________
Nº Vela: _______ Eslora____ RI ____Rating Estimat : _______Club:______
a omplir per la organització

DECLARA:

.- Que es fa a la Mar i ha decidit prendre la Sortida de la Regata Lluna Plena 2014 sota la 
seva total responsabilitat.

.- Que es sotmet al reglament de regates a vela de la ISAF, com a les instruccions de 
regata que regeixen a la Regata Lluna Plena 2014

.- Que està capacitat i està en possessió de la titulació necessària per aquest tipus de
navegació.

.- Que disposa de l’assegurança adequada per el seu vaixell i per a tota la tripulació així
com el de responsabilitat civil que la llei exigeix.

.- Que ha rebut, per part de la organització la informació Meteorològica per aquesta
regata.

.- Que el seu vaixell compleix els requisits de Seguretat i Navegabilitat exigits per la
Autoritat Marítima i està degudament despatxat per a la zona de navegació de la Regata
Lluna Plena i així mateix disposa de tots elements de Seguretat, Navegació i Equips
d’emergència, requerits per el tipus de vaixell i zona de navegació.

.- Que accepta i assumeix qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la
construcció i manteniment del seu vaixell i aparell, de les seves condicions de 
seguretat, del compliment de les disposicions vigents, tant de la Autoritat de Marina, 
com de les esportives i de tot el que pugui succeir per no complir estrictament tot lo 
que està establert .

.- Que ha informat a tota la seva tripulació de la present assumpció de responsabilitat, i
en el seu nom, també exonera les Entitats organitzadores, patrocinadores i 
col·laboradores de la VI Regata Lluna Plena 2014 assumint al seu càrrec qualsevol dany 
o perjudici que pugui ser conseqüència de la seva participació en aquesta Regata Lluna 
Plena 2014

PATRÓ: Nom i Cognoms………………………………………………………………………………
e-mail………………………………………………………………….. Telèfon……………………….


