Espai per a l'organització

1er GIRONA HISTÒRIC 2014
26 d'abril de 2014 - Prova de regularitat per a vehicles clàssics

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ

CONDUCTOR
Nom i Cognoms

Data Naixament

Direcció

Nº - Pis - Porta

Població

C.P.

Provincia

Telèfon

Mòbil

e-mail

D.N.I.

ACOMPANYANT
Nom i Cognoms

Data Naixament

Direcció

Nº - Pis - Porta

Població

C.P.

Provincia

Telèfon

Mòbil

e-mail

D.N.I.

VEHICLE
Modalitat

Vehicle
Model

Cilindrada

Iniciació

Equip Femení

Matricula

Data Fabricació

Scratch

Pare i Fill

Equip/Club

DRETS D'INSCRIPCIÓ

Assegurança

Import
General

(Drets 152,89 € + IVA 21% 32,11 €)

185

Socis EBE

(Drets 136,36 € + IVA 21% 28,64 €)

165

Companyia
Numero de pòlissa

Data transferència

Data de Caducitat

SI, accepto les condicions de la prova i el seu reglament particular

Dades bancaries per a la
transferència

Titular :

Escuderia Baix Empordà

IBAN:

ES93 2100 8256 1122 0002 1349

SWIFT:

CAIXES BBXXX

Data i signatura

Atenció : En el Concepte de la transferència posar el nom complert del pilot
Enviar e-mail a : admin@escuderiabaixemporda.com
amb el formulari omplert i el comprovant de l'ingrés
Aquest formulari caldrà enviar-lo degudament signat pel conductor o pilot juntament amb el justificant de la transferència mitjançant e-mail.
El pilot (signant) reconeix que coneix i accepta les condicions del reglament i del formulari d'inscripció
La seva signatura implica la seva aprovació de tots els continguts. Tota inscripció incomplerta serà nul.la. Tota inscripció caldrà ser validada per la organització.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal LOPD, les dades facilitades per l'usuari seran incorporades en un fitxer automatitzat,
que sera processat exclusivament per a la finalitat esmentada. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, prenent les mesures de seguretat necessàries per
evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de terceres persones que el poguéssin utilitzar per a altres finalitats diferents per les que han estat sol·licitades a l'usuari. No
es cediran les dades de caràcter personal a altres entitats. Finalment l'usuari pot exercir els seus drets d'oposició, acces, rectificació i cancelacio, en compliment del establert a la LOPD, mitjançant
comunicació escrita a:
Escuderia Baix Empordà C/ Finestrelles 10 4-2 17006 Girona

ebe@escuderiabaixemporda.com

