
 

 

 

 

Núm. Soci / Abonat:     Inscrit Núm. :   

 

Nom:   Cognoms:   Edat:   

 

Telèfon Contacte:   e-mail:   

 
Dia, hora i lloc de trobada : Dissabte 25 d’Octubre a les 18:00 hores 

 Local Social CEM Horta 

 
Barcelona,   de   de 20  

Segell de l’Entitat 
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Núm. Soci / Abonat:     Inscrit Núm. :   

 

Nom:   Cognoms:   Edat:   

 

Telèfon Contacte:   e-mail:   
 

 

Barcelona,   de   de 20  

Signatura del titular 

 

 

Full Inscripció : I Campionat de Parxís 

NORMES D´INSCRIPCIÓ: 

El signant manifesta que accepta i  s’obliga a complir les normes del 
joc establertes per la organització. 

Obligatòriament s’ha de ser soci i/o abonat, estar al corrent de 
pagament, i ser major d’edat 

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: 

El signant manifesta que accepta i  s’obliga a complir les normes del 
joc establertes per la organització. 

Obligatòriament s’ha de ser soci i/o abonat, estar al corrent de 
pagament, i ser major d’edat 

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 del Campionat 

(còpia per a l’administració) 

 

Places limitades   -   Obligatori ser soci i/o abonat major d’edat 

 

Full Inscripció : I Campionat de Parxís 


