
FULL DE SOL·LICITUD DE

RESERVA D'AMARRADOR
R 

Registre 

R-008/1

Versió: 002 
Data: 01/2013 

Port de Llançà, el dia  d del  . 

Club Nàutic Llançà 
Port de Llançà – Moll Jordi Canal s/n. 
17490-Llançà 

Distingits senyors, 

Per la present demano em pugueu confirmar la reserva d'un amarrador per a la meva embarcació, les característiques de la 
qual detallo al peu, per al període allí també indicat.

Ben atentament, 

.......................................................................... 
   (signatura) 

Període de reserva: 

Data d’entrada: Data de sortida 

Dades de l'embarcació: 
Nom: Marca: Model: 

Bandera: Matrícula: Tipus: 

Eslora m.: Màniga m.: 

Motor: núm.: Tipus: Combustible: Potència CV: 

Assegurança/Companyia: Número de pòlissa: 

Dades del sol·licitant: 
Nom i cognoms: 

carrer o plaça: núm.: C.P.: Població: 

País: Telèfon: Nº Doc. Ident.: 

Email: 

Caldrà que feu arribar còpia del vostre DNI a club@cnllanca.cat
El Club Nàutic LLançà  disposa d’un fitxer en el que s’inclouran les seves dades de caràcter personal  identificatives que li estem sol·licitant en aquest document. 
Aquest fitxer està degudament inscrit davant l’Agència de Protecció de dades. L’ ús que es farà amb les seves dades serà  el tractament de realitzar la gestió 
administrativa, comptable i fiscal , mai seran cedits a tercers.
De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre i el article 13 del Reglament europeu, l’informem que pot exercir els seus 
drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició en qualsevol moment enviat un e-mail a: club@cnllanca.cat   o enviat un escrit a  les nostres oficines situades al 
port de Llançà s/n 17490-Llançà (Girona)   
Prego marquin amb una X la casella que estimi oportunes:

Si Autoritzo el tractament de les meves dades
Si Autoritzo l’enviament d’informació

Els camps s'han de complimentat obligatòriament.
Una vegada omplert el formulari ens el podeu fer arribar prement l'icona E-MAIL que hi ha a la dreta
L'enviament d'aquest formulari per email supleix la signatura física


	Club Nàutic Llançà

	Data dentrada: 
	Nom: 
	Marca: 
	Model: 
	Bandera: 
	Matrícula: 
	Motor núm: 
	Nom cognoms: 
	carrer o plaça: 
	núm: 
	CP: 
	País: 
	Email: 
	dia: 
	mes: 
	any: 
	Data de sortida: 
	Eslora: 
	Màniga: 
	Potència CV: 
	Assegurança Companyia: 
	Número de pòlissa: 
	Població: 
	Tel'efon: 
	Document d'identitat: 
	Tipus vaixell: [Motor]
	Motor tipus: [Foraborda]
	Combustible tipus: [Benzina]
	Enviar per email: 
	Informació: Off
	Tractament dades: Off
	Button1: 


