
 

 

 

 

Núm. Soci / Abonat:     Inscrit Núm. :   

 

Nom:   Cognoms:   Edat:   

 

Telèfon Contacte:   e-mail:   

 
Dia, hora i lloc de trobada : Dissabte 21 de Març   –   7:45 hores 

 Des de el Velòdrom d’Horta 

 Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats 

 
Barcelona,   de   de 20  

Segell de l’Entitat 

 

 ESMORZAR:  SI NO 
 (marqueu l’ opció) 

 

 
 

� 
  

 

 

 
 

 

 

 

Núm. Soci / Abonat:    (Complimentar en lletres Majúscules) Inscrit Núm. :   

 

Nom:   Cognoms:   Edat:   

 

Telèfon Contacte:   e-mail:   
 

 

Barcelona,   de   de 20  

Signatura del titular 

 

 

  

 ESMORZAR:  SI NO 
 (marqueu l’ opció) 

NORMES D’INSCRIPCIÓ: 

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 
15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD), l’informem que les seves dades de caràcter 
personal seran  tractades i recollides en un fitxer, els responsables  
del qual son UNIÓ ESPORTIVA D´HORTA I HORTA ESPORTIVA AIE. 

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició  previstos en la citada Llei, adreçant-se a les oficines de les 
entitats. 

 

 

 

NORMES D´INSCRIPCIÓ: 

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 
15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD), l’informem que les seves dades de caràcter 
personal seran  tractades i recollides en un fitxer, els responsables  
del qual son UNIÓ ESPORTIVA D´HORTA I HORTA ESPORTIVA AIE. 

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició  previstos en la citada Llei, adreçant-se a les oficines de les 
entitats. 

 

 

 

Resguard per a l'interessat a presentar el dia de l’event 

(còpia per a l’administració) 

Places limitades 

Preu pels socis de U.E. Horta, U.A. 

Horta i abonats d’Horta Esportiva: 

3 euros / 13 euros 

Acompanyants – 5 / 15  euros 

Preu pels socis de U.E. Horta, U.A. 

Horta i abonats d’Horta Esportiva: 

3 euros / 13 euros 

Acompanyants – 5 / 15  euros 

 (marqueu el que cobreu) 

 

 

Full Inscripció : SENDERISME PER COLLSEROLA 

Full Inscripció : SENDERISME PER COLLSEROLA 

 


