
 

 

 

FORMACIÓ TÈCNIC/ INSTRUCTOR CHEERLEADING 

Nivell 3 

FULL D'INSCRIPCIÓ 

Nom Primer cognom Segon cognom Federat 

   Si No 

Adreça  CP  

Municipi  Província  

Tel. Fix  Tel. Mòbil  

Data Naixem  e-mail  

Nom de l'equip :                                                                      Club: 

Curs nivell 1-2 realitzat a:    FCBE                  BGU                    altres 

Nivell d'experiència en Cheerleading (marcar amb x) 

      Esportista amb experiència de 4 a 6 anys  

      Tècnic amb experiència de 1 a 3 anys  

      Tècnic amb experiència de 4 a 6 anys  

Necessitat d'Assistència Especial ? SI                    NO 

REQUERIMENTS: 

La participació requereix una activitat física moderada i un entrenament pràctic. Si té 

indicacions mèdiques o coneix alguna raó per la que està contraindicada la realització 

d'activitats físiques, si us plau, assenyali ->     SI.               NO 

Documentació :          Català       Castellà        

Cost inscripció  BGU Nivell 3 :     90 €     (dinar no inclòs) 

Enviar formulari a la FCBE per fax (934.518.060) o per email a info@fcbe.cat, 

juntament amb el comprovant de l'ingrés bancari al compte del Banc de Sabadell 

(ES02 0081 - 0142 - 79 - 0001379240),  
abans de les 24 hores del dia 1 de febrer de 2016 

Places limitades – la inscripció es formalitzarà per rigorós ordre de recepció 
 

D'acord amb el que disposa  la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal , li informem que les dades obtingudes a partir 
del present formulari  seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la FEDERACIÓ CATALANA DE BALL ESPORTIU  amb la finalitat d'atendre la 
seva sol•licitud d’inscripció al congrés/ formació que porta a terme la nostra entitat. 
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça C/. Viladomat, 184-186 esc. A 1r 3a 08015 Barcelona. Si en 
el termini de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i 
que tenim el seu consentiment per tractar les dades amb la finalitat abans esmentada. 


