
 

BASES PELS EQUIPS PARTICIPANTS 

• Inscripcions per EQUIPS. No es registraran individualment els 

vogadors ja que es realitzarà una única inscripció per equip participant 

on hi consten tots els integrants. 

• Els joves  amb menys de 18 anys hauran de signar l’autorització dels 

seus pares o tutors a títol individual a la secretaria del club abans de 

l’inici de la competició. 

• El preu de la inscripció és de 15€ (amb dinar inclòs) per cada un dels 

vogadors registrats en l’equip. 

• L’organització posa a disposició els dos llaguts necessaris per la regata. 

• El format de competició serà el de persecució “barco contra barco” en 

un recorregut de 250 metres entre gir i gir, situant la línia de 

sortida/arribada al mig dels dos extrems del camp. Es remaran un total 

de 1000 metres amb 4 girs per regata. 

• Els equips s’enfrontaran emparellats en format lliga tots contra tots, 

obtenint un punt l’equip que guanyi i cap el que perdi en cada 

enfrontament. 

• Els llaguts s’assignaran per sorteig abans de cada enfrontament entre 

els dos equips participants. Si el nombre d’equips i els horaris ho 

permeten, es farà un segon enfrontament intercanviant les 

embarcacions entre els dos equips.  

• No s’estableixen categories ni per edat ni per sexe. 

• Es donarà trofeu al primer segon i tercer equip classificat al final de la 

jornada 

 

PROGRAMA   Diumenge 28 de November 

• 10:00h – Registre d’inscripcions i sorteig ordre emparellaments 

• 10:30h – Inici primera regata. 

• 14:00h - Dinar 

• 15:00h – Sorteig 

DADES INSCRIPCIÓ EQUIP 

Club.................................................................................. 

Nom Equip......................................................................... 

Persona Responsable........................................................... 

Correu electrònic de contacte................................................ 

Mòbil de contacte................................................................ 

 

Integrants de l’equip: 

Nom Cognom 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  



 

 

EN CAS DE MENOR D’EDAT  

En/Na....................................................................amb número 

de DNI ...............................................  

Com a pare- mare o tutor de...................................................... 

............................................................................  

AUTORITZO al meu fill/filla a participar en la Regata solidaria per la 

Marató el dia 28 de novembre de 2021. 

Signatura.  

 

D'acord amb la normativa legal vigent de Protecció de Dades Personals, 

li informem  i vostè en autoritza a que totes les dades de caràcter 

personal facilitades per vostè, seves i/o del seu tutelat,  així com en la 

documentació adjunta que aporta, passaran a formar part de GRUP 

D'ESPORTS NAUTICS ROSES adreça AV RHODE, S/N 17480 ROSES, amb 

la finalitat de poder atendre la seva petició. 

Així mateix, li informem que sols es recopilaran les dades estrictament 

necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats . Aquests no seran 

utilitzat per a la presa automàtica de decisions ni per a l'elaboració de 

perfils. 

També li informem i vostè ens autoritza a que les seves dades siguin 

cedides a tercers per al compliment de les obligacions legals i per a la 

prestació dels serveis sol·licitats. 

 Amb la signatura d'aquest document, vostè ens autoritza a que les 

seves dades de salut incloses en aquest formulari i documentació 

adjunta, seran utilitzades amb la finalitat d'adaptar les activitats a les 

necessitats del menor, i també ens autoritza a realitzar un seguiment de 

l'activitat a la qual s'ha inscrit. 

Totes les dades personals recopilades seran conservades seguint les 

directrius de la legislació vigent. 

Autorització imatge personal: 

Li informem de la possibilitat de reproduir la seva imatges en catàlegs, 

webs, xarxes socials, sports publicitaris, vídeos, tríptics, o qualsevol 

altre mitjà de comunicació, amb la finalitat de promocionar els nostres 

serveis i activitats. 

En aquest sentit vostè: 

____ autoritza la reproducció de la seva imatge en qualsevol dels 

mitjans enunciats anteriorment. 

____ no autoritza la reproducció de la seva imatge en qualsevol dels 

mitjans enunciats anteriorment. 

De qualsevol dels apartats anterior, pot exercir els seus drets d'accés, 

rectificació, limitació, cancel.lació i oposició, indicant-ho per escrits a 

l'empresa  GRUP D'ESPORTS NAUTICS ROSES adreça AV RHODE, S/N 

17480 ROSES o per correu electrònic a : 

secretaria@genroses.cat. Reglament (UE) 2016/679 de 27 2016 (GDPR). 


