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Activitats d’estiu 2009 

Objectius: tot i passant-s’ho bé en un entorn natural (el mar) i social (el club) 

altament interactius però controlats, els nens i nenes participants assoliran un bon 

nivell en el domini d’embarcacions a vela (situar-se respecte el vent, dominar la 

direcció del vaixell, controlar la seva velocitat i l’escora...). També aprendran 

aspectes importants, com tenir cura del material, cooperar amb els companys i 

treballar en equip, i alhora integraran valors per formar-se com a persones (confiança 

en ells mateixos, esforç de superació, constància, respecte als altres i a les regles, 

tolerància, fair-play, esportivitat, integritat, honestedat...). 

Calendari: cinc estades de 5 dies de navegació (de dilluns a divendres) del 29 de juny al 3 de juliol, del 6 al 10 de juliol, 

del 13 al 17 de juliol, del 24 al 28 d'agost i del 31 d'agost al 4 de setembre de 2009. 

Lloc de realització: Club Nàutic Garraf (Barcelona). 

Perfil dels participants: nens i nenes d'entre 8 i 16 anys; no cal haver fet vela abans; cal saber nedar. 

Places: limitades a 8 per estada, que s’atribuiran per ordre d’inscripció. 

Inscripcions: es tancaran així que les places estiguin cobertes. 

Què cal portar: passaport, quatre mudes, pijama, necesser, banyador, folre 

polar, tallavent (cangur), calçat per córrer, xancles tancades o bambes velles, 

gorra, crema solar, ulleres de sol amb cinta o goma i, en una motxilla petita, 

tovallola, una muda i l’esmorzar del primer dia. Si fan menys de 120 cm 

d’alçada cal portar també una cadireta o un alçador per als desplaçaments. 

Cost: 285 euros per estada més la llicència federativa vigent (15 euros els menors de 16 anys que no en disposin), a pagar 

en el moment de la inscripció; aquest import, que ja incorpora una ajuda de 250 euros de la Federació, inclou activitats 

nàutiques, desplaçaments, allotjament, àpats (menys l'esmorzar del primer dia), sortida al cine i a la bolera i assegurança; 

no inclou roba nàutica, begudes, altres activitats o despeses no especificades. 

 

En cas que cancel·leu la inscripció o no assistiu a l'activitat només es 

podrà reemborsar l’import pagat si la plaça queda coberta per una altra 

persona. La Federació Andorrana de Vela es reserva el dret d’anul·lar 

l’activitat i retornar els imports pagats. 

Amb el suport de:  
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Nom i cognoms: ____________________________________________________________________________________ 

Data i lloc de naixement:______________________________________________________________________________ 

Adreça: ___________________________________________________________________________________________ 

Complement (casa, edifici...): __________________________________________________________________________ 

Codi postal: _______________________  Població: _______________________________________________________ 

Tel. Domicili: ____________________________________ Mòbil: __________________________________________ 

Adreça de correu electrònic: ___________________________________________________________________________ 

• sol·licito la inscripció a l’activitat d’estiu organitzada per la Federació Andorrana de Vela la setmana:  

 del 29 de juny al 3 de juliol de 2009 
 del 6 al 10 de juliol de 2009 
 del 13 al 17 de juliol de 2009 
 del 24 al 28 d'agost de 2009 
 del 31 d'agost al 4 de setembre de 2009 

• adjunto la documentació següent: 

 Número de llicència 2009 ___________________________________________________  
 Còpia del passaport 
 Còpia de passaport del representant legal, en qualitat de _______________________________________________ 
 Pagament a nom de la Federació Andorrana de Vela per un import de 285 euros (per cada setmana) 

• reconec que en tota activitat, i en especial esportiva, hi ha un risc latent i autoritzo les persones designades per la 

Federació Andorrana de Vela a prendre les mesures urgents, inclús mèdiques, que apareguin com a necessàries; 

• m’assabento que, als efectes d’allò previst a la llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, les meves 

dades s’incorporen en un fitxer de la Federació Andorrana de Vela que s’utilitza per gestionar la relació que mantinc 

amb la Federació, per trametre’m informació sobre activitats, promocions, resultats..., per informar sobre els resultats 

esportius i per complir les obligacions oficials de la Federació; autoritzo que les meves dades es trametin a tercers quan 

sigui necessari per oferir els serveis de la Federació (per exemple l’assegurança), per donar a conèixer els resultats 

esportius assolits o si així ho exigeix un estament oficial; m’assabento que disposo dels drets d’accés, oposició, 

rectificació i supressió que puc exercir adreçant una carta a la Federació Andorrana de Vela o un correu electrònic a 

dades@andorravela.com, i accepto que el seu exercici pot implicar que la Federació Andorrana de Vela no pugui 

continuar prestant-me els seus serveis i que, si aquest fos el cas, no podria recuperar els imports pagats; 

• autoritzo la Federació Andorrana de Vela a difondre públicament i per qualsevol mitjà els meus resultats esportius i la 

meva imatge, indefinidament i a títol gratuït, amb finalitats de promoció de l’esport i de les activitats de la Federació; 

• reconec l’autoritat de la Federació Andorrana de Vela en tot allò que fa referència a l’esport de la vela segons allò 

indicat en els seus estatuts, que accepto sense reserves. 

Fet a ______________________________ , el _________ de _____________________________  de 2009. 

Signatura Signatura del representant legal 


