FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

CAMPIONAT ESCOLAR
DE TENNIS DE CATALUNYA
TROFEU FUNDACIÓ
JESÚS SERRA.

www.fundaciojesusserra.org/campionatescolar

www.uao.es/campionatdetennis

www.fctennis.cat

Pilotes:

Col·laboren

Març, Abril i Maig 2012
Segueix el campionat a

@6camp_escolar

CENTRE EDUCATIU
Nom del centre educatiu:
Adreça:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Població i Província:
Telèfon:

....................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................

Correu electrònic:

Telèfon mòbil:

.................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Nom i Cognoms Capità – Professor/a:
Telèfon mòbil Capità – Professor/a:

......................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

PARTICIPANTS

Equip:

MASCULÍ

FEMENÍ

Categoria (Marqui la categoria corresponent):

1 / Noms i cognoms

Adreça:
Població:

Codi Postal:

Data naixement:

Curs:

Curs:

Llicència (si en té):

Classificació RFET (si en té):

Classificació RFET (si en té):

Telèfon:

DNI:

Telèfon:

Nº CatSalut:

Nº CatSalut:

3 / Noms i cognoms

4 / Noms i cognoms

Adreça:

DNI:

Adreça:
Població:

Codi Postal:

Data naixement:

Curs:

Població:

Data naixement:

Llicència (si en té):

Curs:

Llicència (si en té):

Classificació RFET (si en té):

Classificació RFET (si en té):

Telèfon:

DNI:

Telèfon:

Nº CatSalut:
......................................................

Població:

Data naixement:

Llicència (si en té):

Codi Postal:

BATXILLERAT

2 / Noms i cognoms

Adreça:
Codi Postal:

E.S.O.

DNI:

Nº CatSalut:

a

..................

de

....................................

2012

Enviar a: .....................................................................................................................

Contacte
PRO EXPO: C.Rios Rosas 40-42, local 1 - 08006, Barcelona. Tel: 93 539 87 50. Mob: 678 995 934. Fax: 93 396 18 54. e-mail: projects@pro-expo.net. Att: Lorena García
Es poden inscriure els alumnes amb rànquing fins a la categoria tercera del grup 8 o equivalent en punts (a partir del rànquing 1001 masculí o equivalent a 324 punts, i a partir
de la posició 601 del rànquing femení o 241 punts). Es validarà el rànquing dels participants prèviament a l’acceptació de les sol·licituds. El centre educatiu queda assabentat que
la confirmació de la inscripció resta condicionada a la comprovació de les dades que fa constar en aquest document i es fa responsable de la seva autenticitat. És imprescindible
emplenar totalment les dades sol·licitades en aquest document.

Les dades han estat facilitades de forma voluntària per l’usuari amb la finalitat de tramitar l’inscripció al campionat i expedició de la llicéncia federativa per a la durada del mateix. En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002 de Protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal facilitades amb el seu consentiment, seran incorporades als fitxers automatitzats que estan en
poder de la Fundació Jesús Serra i es mantindran confidencials i protegides. Les dades es lliuraran a la Fundació Jesús Serra. Avda. Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés - Barcelona amb CIF G-61559076. Així mateix, respecte a les citades dades, es gaudiràn; del dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la Llei de referència. La referida Fundació ha designat com a responsable
del fitxer a la mateixa Fundació Jesús Serra. Per a l’ exercici dels drets del titular, hauràn de dirigir-se al Departament de Comunicació per telèfon al número 935820500, al fax número 935908257 o a la següent adreça postal: Avda. Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés, (Barcelona).

TANCAMENT INSCRIPCIÓ: 8 DE MARÇ DE 2012 - 13:00 H
Organitzen i patrocinen

