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REGLAMENT D’ÚS DE EMBARCACIONS I MATERIAL DE LLOGUER 
 

 

OBJECTE 
 
Regular la utilització del servei de cessió d’embarcacions i lloguer de material de 
platja. 
 
I-BENEFICIARIS: 
 

Podran rebre en cessió temporal del material de l’escola de vela específicament 
destinat a lloguer, les embarcacions i material de platja disponible en cada moment 
tots el socis i no socis que disposin dels coneixements necessaris per dur l’activitat. 

 
II-SOL·LICITUD: 
 
S’han de adquirir els tickets corresponents a l’activitat desitjada abans de l’ús del 
material, aquest quedarà subjecte a disponibilitat. 
 
Es podrà reservar tant via telefònica com per mail. 
 
III-CESSIÓ: 

 
S’informarà a l’usuari de manera clara i precisa dels termes d’us així com de les 
responsabilitats que adquireix i els deures que es deriven. 
 
La cessió de material quedarà condicionada a la disponibilitat en funció de les 
activitats programades. 
 
L’escola posarà a disposició de l’usuari el material corresponent al ticket adquirit en 
perfectes condicions de utilització i seguretat, valorant el responsable assignat en 
cas de no disposar d’aquest, si pot oferir una alternativa. 
 
Es signarà el corresponent document de comprensió/acceptació de les normes del 
club per el que fa al lloguer del material i les normes de seguretat. 

 
 
IV -UTILITZACIÓ 
 
L’usuari es compromet a portar l’equip cedit d’acord amb les normes bàsiques de 
conducció i navegació, i conforme a les especificacions d’ús del tipus de material. 
 
L’usuari que rep el material assumirà totes les sancions i responsabilitats que es 
derivin d’una navegació indeguda. 
 
Només quedaran autoritzades a portar les embarcacions, les persones que estiguin 
en poder de la titulació necessària o hagin demostrat la seva experiència. 
 
Si es detecta qualsevol anomalia de funcionament o mal funcionament de 
l’embarcació o material cedit, caldrà informar immediatament al responsable de 
l’escola. 
 
Qualsevol perjudici que es pogués derivar per l’ incompliment greu de les condicions 
recollides en aquest Reglament, i/o ús pactat diferent per part de l’usuari, 
autoritzen al Club a retirar el material cedit a l’usuari, i a facturar i cobrar a aquest 
les quantitats que resultin de conformitat amb el procediment i criteris del present 
Reglament. 
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En cap cas quedarà autoritzat l’ús sobre dimensionat de l’embarcació o material 
objecte de la cessió. 
 
El responsable dels accidents serà la persona que utilitzi el material. El CNB no es 
farà responsable dels accidents que es puguin produir amb l’ús del material.  
 
Qualsevol cas no previst serà resolt per la junta del CNBadalona. 

 
V.  ESTAT DEL MATERIAL CEDIT 

 
Tant a l’entrega com a la devolució del material, l’escola de vela revisarà el seu estat,  
informant  en primer lloc al responsable i posteriorment, aquest ho farà al Club si 
així ho considera oportú,  de  les  observacions  relatives  al  mal  estat  o 
funcionament del material de forma prèvia al seu ús. 
 
En cas contrari, o d’ haver- se utilitzat el material sense haver efectuat prèviament la 
comunicació  dels  possibles  defectes,  l’usuari  esdevindrà  responsable  dels  
danys, defectes o avaries que es detectin a la seva devolució. 
 
Es requerirà el retorn del material cedit en bones condicions de neteja, tal com es 
lliurarà en cessió. 

 

 
VI.  MANTENIMENT I REPARACIÓ 

 
El desgast per ús normal de l’embarcació és assumit per el Club. 
 
En cas de cessió d’una llanxa, l’escola de vela demanarà autorització per fer-se’n 
càrrec de la seva reparació. 
 
En cas de cessió d’una llanxa i de produir-se un accident, l’escola resta obligada a 
realitzar  part  de  la  col·lisió,  segons  el  cas  mitjançant  part  amistós  o  per  
contrareclamació  de  danys. En  qualsevol  dels  casos  sempre  s’haurà  de  
comunicar  al Club. 
 
En cas de cessió d’una llanxa, el responsable que la sol·licita l’haurà de tornar 
a l’escola de vela amb el mateix nivell de combustible que es trobi a la recollida de 
la llanxa. 

 

 
VII.  POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 
En aplicació de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, s’ha 
d’informar que les dades dels usuaris seran recollides i tractades de manera manual 
i/o automatitzada per la Escola de Vela, i incorporades a un fitxer corresponent per 
al manteniment de la relació establerta. Les dades només seran cedides al Club 
Natació Badalona conforme a la legislació esportiva vigent i no seran cedides sense 
el vostre consentiment per a finalitats diferents. 
 
En el cas de comunicacions comercials mitjançant correu electrònic o mitjà 
equivalent, l’acceptació de la present Política de Privacitat suposarà que l’usuari 
presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat mitjançant el 
mencionat mitjà. Podeu exercir el vostre dret, d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició a l'adreça carrer Eduard Maristany 5-7  08912 de Badalona, o a la 
direcció de correu cnb@cnbadalona.cat, acreditant la titularitat conforme a dret. 


