SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MOTOS AQUÀTIQUES
22 de juliol de 2017 - Amposta
CATEGORIA
DORSAL
ESQUÍ GP1
ESQUÍ GP3
ESQUÍ F4
DADES PERSONALS
cognoms i nom

dni

adreça
població
telèfon

cp
mòbil

e-mail

DADES MOTO
marca

motor

model

cc

matrícula

núm bastidor

DADES DE L'ASSEGURANÇA
companyia
data caducitat

núm pòlissa

DADES FEDERATIVES
núm llicència

data expedició

club (el que figura a la llicència)

La Federació Catalana de Motonàutica té contractada una assegurança de responsabilitat civil per import de 601.012,10 €, amb la
companyia FIATC, pòlissa núm 55.258, segons el que disposa l’article 7 del Decret 333/2002 de 19 de novembre de la Generalitat
de Catalunya.
En aplicació de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les dades facilitades seran recollides i tractades de manera manual i/o automatitzada per la Federació Catalana de
Motonàutica i incorporades al fitxer corresponent registrat a l’AEPD per el manteniment de la relació establerta. El/la titular de les
dades o tutor/a legal en el cas de menors autoritza la utilització d’imatges personals per a la seva difusió i el lliurament de les
dades a la UFEC i a la RFEM. Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a: Federació
Catalana de Motonàutica, Av. Madrid 63-73 Bxs 8, 08028 Barcelona, acreditant la titularitat conforme a dret.
Per la present manifesto i faig constar que participo a la regata pel meu propi desig i voluntat. Conec, accepto i assumeixo sota la
meva pròpia responsabilitat els riscos que per a la meva integritat física i la d’altres persones o béns pot comportar la meva
participació. Manifesto conèixer i acceptar el Reglament de regates i el particular d’aquesta prova. Sota la meva total
responsabilitat assumeixo qualsevol tipus de lesió, dany o resultat que pogués patir amb motiu d’aquesta regata i eximeixo a la
Federació Catalana de Motonàutica, el club organitzador, els comissaris, jutges, tècnics i d’altres membres de l’organització de tot
tipus de responsabilitat que per aquest fet es produís, per la qual cosa renuncio expressament a efectuar qualsevol tipus de
reclamació contra aquestes persones i institucions o exercitar cap acció contra elles. Faig constar que tinc l'obligació
d’inspeccionar el circuit i la zona de la cursa per a comprovar que sigui segura i estigui en condicions de ser utilitzada per mi. Faig
constar que no prendré part a la prova o, si s'escau, em retiraré si la disposició del circuit, els mitjans tècnics materials i humans
disponibles, els mitjans de seguretat materials i humans disponibles em semblen insuficients, incorrectes o no adequats. Declaro
que l’embarcació inscrita i l'equipament personal són segurs, adequats a la competició i es troben en perfecte estat de
funcionament, amb independència del resultat de les inspeccions tècniques que puguin dur a terme els membres de l'organització.
I perquè així consti signo aquest document, el contingut del qual he llegit, trobo íntegrament d’acord i accepto.

Enviar a la Federació Catalana de Motonàutica per fax al 93 490 81 23 o per correu electrònic a
info@motonautica.org abans de les 19:00 hores del dia 17 de juliol.
SIGNAT:
(La signatura ha de coincidir amb la que consta al DNI)

