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ESTADES DE NADAL
Calella, 2-5 de gener de 2018
FULL D’INSCRIPCIÓ
Nom i Cognoms:

Club:

Nº Llicència:

Adreça:

Data de naixement:

CP/Població

DNI / CatSalut:

Telèfon particular/mòbil:

E-mail:

Noms del pare/mare/tutor:

Observacions:

El pare/mare

amb DNI

autoritzo que el meu fill/a participi a les estades de Nadal de la FCTT que es
realitzaran a Calella
(signatura i data)

____________________

Forma de Pagament:

Per transferència bancària:
CaixaBank – IBAN ES70 2100 0808 1002 0080 2941
Import: 225,00€
NOTA: Si qualsevol nen/a no respecta les normes de conducta de les Estades, la FCTT podrà
excloure’l de les mateixes i en cap cas se li retornarà l’import de l’activitat.
Una vegada realitzat el pagament, l’import no serà reemborsat, tret d’un cas de força major.
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LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Clàusula informativa i consentiment Federats Menors
A BARCELONA, a __ de ________ de 20___
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades i les del seu fill/a seran
incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de la FEDERACIO CATALANA DE TENNIS
TAULA amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a
la nostra adreça: C/ DUQUESSA D'ORLEANS, 29, 08034, BARCELONA.
Així mateix, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor,
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per
poder publicar la imatge del seu fill/a a la pàgina web de la nostra entitat per donar a
conèixer les activitats realitzades i dutes a terme per la FEDERACIO CATALANA DE TENNIS
DE TAULA, així com aquelles en les quals els seus federats puguin participar.
___ He llegit i accepto la publicació de la imatge del meu fill/a a la pàgina web i xarxes
socials de la FEDERACIO CATALANA DE TENNIS DE TAULA.
La FEDERACIO CATALANA DE TENNIS DE TAULA li informa que els noms dels guanyadors
en les competicions o els esdeveniments esportius poden ser publicats a la pàgina web de
l’entitat. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades i les del seu
fill/a no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que
tenim el consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades amb anterioritat.
Nom i cognoms del pare o tutor legal del menor:
DNI:
Nom i cognoms del menor:
DNI:

Signatura del tutor legal

