Sol.licitud d'inscripció

Imprimir

Espai per a l'organització

XI CLÀSSIC DELS VOLCANS 2015
30 de Maig del 2015 - Esdeveniment de regularitat per a vehicles clàssics

CONDUCTOR/PILOT
Nom i Cognoms

Data Naixament

Direcció

Nº - Pis - Porta

Població

C.P.

Provincia

Telèfon Fix

Mòbil

e-mail

Nº Soci Mag

D.N.I.

ACOMPANYANT/COPILOT
Nom i Cognoms

Data Naixament

Direcció

Nº - Pis - Porta

Població

C.P.

Provincia

Telèfon

Mòbil

e-mail

Nº Soci Mag

D.N.I.

VEHICLE
Marca

CATEGORIA

Model

Cilindrada

Matricula

Data Fabricació

DRETS D'INSCRIPCIÓ

A - SCRATX

Soci Mag

B - AMATEUR

Pare+Fill

Club

COTXE NO SOCI DEL CLUB MAG 160€
COTXE SOCI DEL CLUB MAG
TIPUS APARELLS COTXE
Data transferència

145€

Assegurança
Companyia
Nº de Pòlissa
Data Caducitat

Acceptació de les condicions
SI, accepto les condicions de la prova i el seu reglament particular
Data i signatura
Dades bancàries per a la transferència :
●Titular : Motor Antic Garrotxa
●Numero C.C. : 2100 3724 10 2200091694
●IBAN: ES2521003724102200091694 SWIFT:CAIXESBBXXX
●Atenció : En el Concepte de la transferència posar el nom complert del pilot
● Enviar e-mail a : rallivolcans@gmail.com amb aquest 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.
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal LOPD, los datos suministrados por el usuarioquedarán incorporados en un fichero
automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Los datos de carácter personal seran tratados con el grado de protección adecuado, tomándose las medidas de
seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autoarizado po parte de terceros que lopueden utilizar para finalidadesdistintas para las que han sido
solicitados al usuario. No serán cedidos los datos de carácter personal a otras entidades. Finalmente el ususario podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso. rectificación y cancelación,
en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, mediante comunicación escrita dirigida a:
Motor Antic Garrotxa C/ Geranis 50 17800 Olot
rallivolcans@gmail.com

