FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

NOM DE L’EQUIP
COL·LECTIU DE PROCEDÈNCIA
LOCALITAT DE PROCEDÈNCIA
ALLOTJAMENT DE L’EQUIP
NOM DEL CAPITÀ (Persona de contacte)
TELEFON
E-MAIL
Marqui amb una “X”

Composició de l’equip
Categories

Diversos

Masculí
Empreses

Femení

Mixte

(mínim 4 dones)

Universitaris
Número

Cost Total €

Festival + iniciació + Perfeccionament
+ Sponsorhip (90€/pax).
Festival + Iniciació al Dragon Boat (45€/pax).
Festival + Iniciació Express (40€/pax).
Pack Sponsorhip (20€/pax).
Participació al Festival grups iniciats (25€/pax).
* La iniciació només és obligatòria per a equips o persones que
no hagin participat en edicions anteriors del festival. (90min. aprox. amb
monitoratge i material inclòs).
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FORMULARI D’INTEGRANTS
Nº

Nom

Cognoms

Talla

Data de
naixement

DNI

e-mail

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PER REALITZAR EL PAGAMENT: Si us plau indiqueu el nom del vostre equip més
el codi (BNY-FEST) al realitzar el pagament.
NOM DEL COMPTE: Club Natació Banyoles
BANC: Banc Sabadell ADREÇA: Psg. de la Indústria, 14
DETALLS DEL COMPTE: IBAN ES16 0081 0097 2700 0136 5841
SWIFT: BSABESBB
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Important:

CONDICIONS ACCEPTADES
AMB LA PARTICIPACIÓ
- Els participants han de complir amb les regles de la carrera amb els requisits dels organitzadors de l’esdeveniment.
- Els participants renuncien a qualsevol reclamació als organitzadors de l’esdeveniment
per possibles lesions personals sorgides o danys derivats o causats per la participació en
la competició.
- Els participants han de reemborsar als organitzadors de l’esdeveniment els danys o
pèrdues de l’equipament subministrat pels organitzadors, sempre que es produeixin per
culpa del mal ús d’aquest material.
- Cada membre de l’equip ha d’utilitzar una armilla salvavides i ha de saber nedar.
- Els participants autoritzen la possible difusió de la seva imatge en documents promocionals del Festival.
- L’edat mínima per poder participar és de 14 anys. Els menors de 18 anys han de portar
un permís dels pares.
- Política de cancel·lació: En cas que l’organització hagi de suspendre l’esdeveniment es
retornarà en 50% del valor de la quota d’inscripció sempre que l’equip no hagi fet cap
regata oficial.

DESCRIPCIÓ DE L’EQUIP (Opcional)
Breu descripció anecdòtica del vostre equip. Per exemple: Grup d’amics del gimnàs
motivats per la pràctica d’una activitat esportiva diferent.
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