54è GRAN PREMI DE CATALUNYA

HEXAGONAL 2020

NOM DEL EQUIP

(Màxim 15 caràcters)
Llicència*

NOM I COGNOMS*

e-Mail*

Mòbil*

POLO S-M-L-XL*

Polos Extra 40€/u

CAPITÀ

H/D Talla

TITULAR 2

1.

TITULAR 3

2.
3.

TITULAR 4
Barres
Capità
Titular 2
Titular 3
Titular 4

BL

LLAVANERAS
GR BV VR

LUMINES (Lakes)
GR BV VR

BL

BL

LA ROCA
GR BV VR

Barres homes: Blanques, Grogues o Blaves.

BL

CERDAÑA
GR BV VR

BL

VALLROMANES
GR BV VR

SANT CUGAT
GR BV VR

Barres dones: Blaves o Vermelles

* 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: 1.320 € per equip + Polos Adidas Extra (si els hagués)
La inscripció es considerarà vàlida amb el full emplenat, el pagament efectuat en al seva totalitat i la aceptació de l’Avis Legal.
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.
Responsable: Federació Catalana De Golf - CIF: V08723025 Dir. Postal: Carrer Tuset Nº32 8ºA, 08006 Barcelona (Barcelona)

Data___________de__________________de 20____
Firma d'un dels components de l'equip:

(OBLIGATORI)

AVIS LEGAL

En nom de la federació tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d'inscriure'ls en el torneig descrit i realitzar la gestió i administració d'aquest. El consentiment explícit suposa la legitimació per al tractament de les seves dades. Les seves dades formaran part de la
nostra base de dades durant el temps necessari per a complir el servei o les disposicions legals. Destinataris: Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Drets: Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar,
oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades davant el responsable del tractament; a més d'acudir a l'autoritat de control competent (AEPD). Informació Addicional: Pot sol·licitar informació addicional davant la direcció del responsable.
Així mateix, sol·licitem la seva autorització per a finalitats addicionals.
[_] Accepto que les meves dades identificatives siguin incloses per a finalitats comercials per mitjans electrònics.
[_] Accepto que la meva imatge sigui inclosa en les xarxes socials de la federació.

Signatura: (obligatori)

La inscripció es tancarà el DIJOUS, dia 9 de GENER del 2020, a les 12:00 hores.

