
 

 

 

III TORNEIG “GOLF A LES ESCOLES” 2017                
                                                                                                              

FULL D’INSCRIPCIÓ - PROVA "AMB HANDICAP" 
 
CENTRE ESCOLAR:   ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

REPRESENTANT DEL CENTRE 
 

NOM I COGNOMS:   ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
E-MAIL:   ____________________________________________________________________  TELÈFON:  ___________________________ 
 

INTEGRANTS DE L’EQUIP 
 

NOM I COGNOMS:  ________________________________________________________________CURS: ____  EDAT: _____ LLICÈNCIA: _____________ 
 

NOM I COGNOMS:  ________________________________________________________________CURS: ____  EDAT: _____ LLICÈNCIA: _____________ 
 
NOM I COGNOMS:  ________________________________________________________________CURS: ____  EDAT: _____ LLICÈNCIA: _____________ 
 
NOM I COGNOMS:  ________________________________________________________________CURS: ____  EDAT: _____ LLICÈNCIA: _____________ 
 

CAPITÀ DE L'EQUIP 
 

NOM I COGNOMS:  __________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAMP/CLUB DE REFERÈNCIA: __________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Serà imprescindible estar en possessió de la llicència federativa en vigor per poder participar ja que inclou una assegurança personal. 
Per a la tramitació d'aquesta llicència o dubtes al respecte, posar-se en contacte amb la FCG: (golfalesescoles@catgolf.com o bé al Tel. 93.414.52.62). 

 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF (d'ara endavant FCG) té el plaer d'informar que les dades de  caràcter personal incorporades a la present fitxa d'inscripció en el torneig 
de golf seran incorporades en un fitxer responsabilitat de la FCG amb la finalitat d'organitzar i gestionar el referit torneig de golf. Per la signatura de la present inscripció, vostè ens dóna el seu consentiment per a l'enviament, fins i tot per mitjans electrònics, d'informació 
comercial o publicitària sobre els productes i serveis de la FCG. Si no vol rebre aquesta informació publicitària, li preguem marqui la següent casella [_].  Estem a la seva disposició per a qualsevol qüestió que consideri convenient i l'informem que pot procedir a exercir els  
seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament d'una carta dirigida a l'adreça: Carrer Tuset, núm. 32, 8a planta de Barcelona. La FCG informa que es faran fotografies i enregistraments durant la competició. A aquests efectes, i de conformitat 
amb el que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal  i familiar ia la pròpia imatge, vostè dóna el seu consentiment irrevocable a la FCG perquè, si la seva imatge o la seva veu, o la del seu representat en 
cas de menors d'edat, surt a aquestes fotografies o gravacions, les mateixes puguin ser utilitzades lliurement per la FCG. Per tant, en realitzar la seva inscripció o la del seu representat, en la competició, cedeix els seus drets d'imatge i so en aquestes fotografies i 
gravacions, per tot el món i per al màxim període legal que les lleis estableixen. Mitjançant aquest document, el que subscriu manifesta que l'anterior autorització no ataca la fama, prestigi i que no atempta contra la seva dignitat ni honor o la del seu representat i no 
existeix, per tant, cap tipus d'intromissió il·legítima en l'àmbit del dret a la intimitat i renuncia expressament a qualsevol tipus d'indemnització o un altre tipus de mecanisme reparador dels drets morals. En cas que vostè no desitgi autoritzar la FCG a aquests efectes, s'ha 
d'indicar expressament en el moment de fer la seva inscripció a la competició, en el propi formulari d'inscripció, i mitjançant escrit dirigit a la FCG, C / Tuset, 32, 8 plantes, 08006 Barcelona o bé per email a l'adreça catgolf@catgolf.com. Si no vol cedir els seus drets 
d'imatge i so a la FCG, li preguem marqui la següent casella [_]. 
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