
 

     

     

 

 

I  TROFEU GARBÍ  

Bulleta d´inscripció 

 

 

 Nom Iot                             Núm vela                          Club 

 

Fabricant                           Model                                Any Cons.      

Tipus de rating(indicar numero)                        Orc: 

                                                                              Ri : 

Categoria: 

Regata: 

Promoció: 

 

Armador                                carnet/llicencia 

Patró                                    carnet/llicencia            

Telèfon                             mail        

Tripulants                                     carnets/llicencies 

       

 

       

  

 



 

     

     

 

Declaració de responsabilitat 

 

Declaro lliurement que , durant la participación en les proves d´aquesta regata organitzada per els clubs 

vela Mataró, club nàutic premià, club nàutic el Masnou, Club vela Badalona, que duré a bord l´equip 

reglamentari de salvament que correspon al tipus de navegació que realitzo i que compliré amb totes les 

disposicions donades , Tant per les autoritats de Marina com per les Esportives, i assumeixo qualsevol 

responsavilitat derivada del no compliment de tot l´establert al respecte. Tinc contractada l´assegurança 

de Responsavlitat Civil obligatòria i els seus complements necessaris per a mi i per a la tripulació i em 

faig responsable de que sigui vigent en totes les proves en què participi. Tinc el vaixell despatxat i la 

tripulació suficient per al seu govern, i tant jo com la tripulació tenen carnet/llicencia del any en curs. 

 

Accepto sotmetre´m a les Regles de Regata a Vela de la ISAF, a l´Anunci de Regata i a les Instruccions 

de Regata, així com admeto les penalitzacions que em vuguin ser imposades i altres accions que es 

puguin pendre a l´empara d´aquestes regles, supeditades a les apel.lacions i revisions en elles 

previstes, com decisions definitives en qualsevol dels assumptes relatius a aquelles regles, acceptant no 

sotmetre cap d´elles al coneixement de cap jutjat o tribunal. 

Reconec que tal com indica la Regla Fonamental 4 del Reglament de Regates a Vela, es de la meva 

exclusiva responsabilitat decidir si prenc o no la sortida o si continuo en la prova, i accepto no 

sotmetrem a cap jutjat o tribunal per a qualsevol dels assumptes relatius a tal decisió i a les seves 

conseqüències. 

Exonero de qualsevol responsavilitat als Clubs organitzadors i a els ports on es disputen les proves, els 

seus representatns ,entitats esportives,  el Comité de regata o qualsevol persona involucrada en la 

organització de la regata, per pèrdua,dany, lesió o molèstia que pugui recaure sobre les persones o 

coses , tant a terra com a mar, com a conseqüencia de la participación en aquestes regates. 

Mantindré informats a tots els membres de la meva tripulació del contingut i abast d´aquesta assumpció 

de responsavilitat i , en el seu nom, exonero de totes les responsavilitats indicades i a totes les entitas , 

col.lectius i persones assenyalades en el present document, en els termes que s´han indicat. 

Signatura de l´Armador o Patró responsable del vaixell. 

 

 

Signatura.                                           Data: 

 

 


