
53è GRAN PREMI DE CATALUNYA

HEXAGONAL 2019
NOM DEL EQUIP (Màxim 15 caràcters) 

NOM I COGNOMS* Llicència* e-Mail* Mòbil* POLO S-M-L-XL* Polos Extra 40€/u 

CAPITÀ H/D   Talla 

TITULAR 2 1.    

TITULAR 3 2.    

TITULAR 4 3.    

Barres 
EMPORDÀ TERRAMAR COSTA BRAVA EL PRAT RAIMAT PALS 

BL GR BV VR BL GR BV VR BL GR BV VR BL GR BV VR BL GR BV VR BL GR BV VR 
Capità 

Titular 2 
Titular 3 
Titular 4 

Barres homes: Blanques, Grogues o Blaves.   Barres dones: Blaves, Vermelles o Roses (si el camp disposa) 

* Camps Obligatoris NOTA: Podeu obtenir polos extra (fins a un màxim de 3) indicant si es per Home o Dona i la talla NOMÉS al fer la inscripció. Preu de la unitat 40€ (IVA inc.)

L'import de la inscripció serà de: 1.250 € per equip + Polos Adidas Extra (si els hagués) 
La inscripció es considerarà vàlida amb el full emplenat i el pagament efectuat en al seva totalitat. 
Formes de pagament: 

- Transferència bancària a la cte. ES80 0128 6483 98 0500000012 (REF: Nom del Capità) S'haurà d'enviar el resguard de la
transferència amb el nom del capità, juntament amb el full d'inscripció al email catgolf@catgolf.com

- Efectiu o VISA.

Data___________de__________________de 20____ 

Firma d'un dels components de l'equip: (OBLIGATORI) 

PRIVACITAT DE DADES PERSONALS 
En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF té el plaer d’informar-li que les dades de caràcter personal incorporades a la present fitxa d’inscripció en el torneig de golf seran incorporats 
en un fitxer responsabilitat de la FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF 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 FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF. Si vostè 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 FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF (FCG) informa que es faran fotografies i gravacions durant la 
competició. A dits efectes, i de conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l' honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, vostè dóna el seu consentiment irrevocable a la FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF 
per tal de que, 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 FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF. Per tant, al realitzar la seva inscripció o la del seu 
representat, en la competició, cedeix els seus drets d’imatge i so en dites 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 a l’àmbit del dret a la intimitat i renuncia expressament  a qualsevol tipus d’indemnització o altre tipus de mecanisme reparador dels drets morals. 
En cas de que vostè no vulgui autoritzar a la FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF a dits efectes, haurà d’indicar-ho expressament en el moment de fer la seva inscripció a la competició, en el propi full d'inscripció, i mitjançant escrit dirigit a la FCG, C/ Tuset, 32, 8 planta, 08006 
Barcelona o bé per email a l'adreça catgolf@catgolf.com. Si vostè no vol cedir el seus drets d'imatge i so a la FCG, li preguem marqui la següent casella [_] 

La inscripció es tancarà el DIJOUS, dia 10 de GENER del 2019, a les 12:00 hores. 

RS RS 


	NomEquip: 
	LlicènciaCAPITÀ: 
	NOM I COGNOMSCAPITÀ: 
	eMailCAPITÀ: 
	MòbilCAPITÀ: 
	POLO SMLXLCAPITÀ: 
	NOM I COGNOMSTITULAR 2: 
	LlicènciaTITULAR 2: 
	eMailTITULAR 2: 
	MòbilTITULAR 2: 
	POLO SMLXLTITULAR 2: 
	Polo1Sexo: 
	Polo1Talla: 
	NOM I COGNOMSTITULAR 3: 
	LlicènciaTITULAR 3: 
	eMailTITULAR 3: 
	MòbilTITULAR 3: 
	POLO SMLXLTITULAR 3: 
	Polo2Sexo: 
	Polo2Talla: 
	NOM I COGNOMSTITULAR 4: 
	LlicènciaTITULAR 4: 
	eMailTITULAR 4: 
	MòbilTITULAR 4: 
	POLO SMLXLTITULAR 4: 
	Polo3Sexo: 
	Polo3Talla: 
	BarCapitaCampo1: Off
	BarCapitaCampo2: Off
	BarCapitaCampo3: Off
	BarCapitaCampo4: Off
	BarCapitaCampo5: Off
	BarCapitaCampo6: Off
	BarTitular2Campo1: Off
	BarTitular2Campo2: Off
	BarTitular2Campo3: Off
	BarTitular2Campo4: Off
	BarTitular2Campo5: Off
	BarTitular2Campo6: Off
	BarTitular3Campo1: Off
	BarTitular3Campo2: Off
	BarTitular3Campo3: Off
	BarTitular3Campo4: Off
	BarTitular3Campo5: Off
	BarTitular3Campo6: Off
	BarTitular4Campo1: Off
	BarTitular4Campo2: Off
	BarTitular4Campo3: Off
	BarTitular4Campo4: Off
	BarTitular4Campo5: Off
	BarTitular4Campo6: Off
	Data: 
	de: 
	de 20: 


