
XVI REGATA “LA PETROLERA
 

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
XIV REGATA “LA PETROLERA” 

 

 
 Nom del Veler:      

 
 

 Marca / Tipus / Sèrie:    
 
 

 Nom del Patró:    
 

 
 DNI :    Llicència :  

  
 

 Adreça:     
 
 

 Telèfon:              Telèfon Mòbil durant regata: 
  

 
(A-Dos) 
 
 Tripulant:     

 
 
DNI :    Llicència :  

  
 

Telèfon:              Telèfon Mòbil durant 
  

 
 

 
Enviar aquest full d’inscripció degudament complimentat 
GARRAF, per Fax: 936 320 126 o mail: esports
 
S’han d’adjuntar els següents documents (fotocopia)

- Certificat RI ORC o IRC en vigor.  
- Pòlissa d’assegurança amb el rebut en vigor corresponent,
- Certificat de navegabilitat, i despatx de 
- La titulació del patró, zona de navegació B “3”
- L’autorització de Publicitat, si s’escau. 
- Les llicències Federatives (o qualsevol document que acrediti tenir les cobertures a l
l’esport vigent ) de tota la tripulació, vigents
- Certificat de revisió de la balsa salvavides.
- Número d’identificació de la radiobalisa (MMSI)
- Comprovant del pagament dels drets d’inscripció
 

El termini per a les inscripcions es fins a les 18
 

REGATA “LA PETROLERA
20, 21 i 22 de març de 2015                  

FULL D’INSCRIPCIÓ 
_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
                                                                                          

1

        

               Eslora:    Mànega: 
  

 
       

       Club: 
 

    Població    
 

Telèfon Mòbil durant regata:     Direcció d’email: 
 

       

       Club: 
 

Telèfon Mòbil durant regata:     Direcció d’email: 
 

Enviar aquest full d’inscripció degudament complimentat a l’atenció de la Secretaria Esportiva del CLUB NÀUTI
esports@clubnauticgarraf.com 

(fotocopia):  

Pòlissa d’assegurança amb el rebut en vigor corresponent, 
 l’embarcació B “3” 

La titulació del patró, zona de navegació B “3” 
 

o qualsevol document que acrediti tenir les cobertures a l’esportista que exigeix la llei de 
de tota la tripulació, vigents 

Certificat de revisió de la balsa salvavides. 
iobalisa (MMSI) 

Comprovant del pagament dels drets d’inscripció 

s fins a les 18 hores del dia 19 de març de 2015 

REGATA “LA PETROLERA ” 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
                                       FULL D’INSCRIPCIÓ 

 Nr. de Vela:  
 

Mànega:   Ràting  2015  
  

 Talla: (XL,L,M,S) 
 

          C.P. 
 

Direcció d’email:  

 Talla: (XL,L,M,S) 
 

Direcció d’email:  

a l’atenció de la Secretaria Esportiva del CLUB NÀUTIC 

esportista que exigeix la llei de   


