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 II OPEN BARCELONA 

CHEERLEADING 
Diumenge 6 de març de 2016                                       

 

 

 

Formulari individual obligatori pels esportistes participants NO federats a la FCBE 

 

Inscripció 

Esportista 
 

 

Nom _____________________ Cognoms _________________________________  

DNI/NIE ____________________   Data de naixement ______________________ 

Nacionalitat _______________ 

Adreça ___________________________________________ CP______________ 

Població____________________       

Telèfon____________________ Mòbil ___________________ 

E-mail____________________________________________ 

CLUB__________________________________  

 

Persona de contacte______________________________Telf:________________ 

Correu Electrònic (e-mail)__________________________Fax:________________ 

 

 

 

La inscripció en aquesta competició anirà complimentada amb  l'emissió de la corresponent llicència federativa per esdeveniment de la FCBE. 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni 

seran processades en un servidor segur i tractades amb absoluta confidencialitat. Seran incloses en un fitxer propietat de la FEDERACIÓ CATALANA DE BALL ESPORTIU (en endavant 

FCBE), amb l’únic objectiu de gestionar i administrar el procés per a federar-se. Eventualment podran fer-se servir per enviar als membre federats informació del seu interès. En 

aquest sentit, vostè autoritza i accepta de forma expressa a que les seves dades i imatges siguin tractades per la FCBE per a donar compliment a les finalitats indicades 

anteriorment. Igualment i d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i sempre que no ens 

notifiqui el contrari, tenim el seu consentiment per utilitzar les imatges captades per la seva difusió i el nom i cognoms amb la finalitat de publicar  resultats, rànquing o qualsevol 

altra informació al nostre web. 

Mitjançant el present document, i atès que no presento un Certificat Mèdic Oficial que acrediti el meu estat de salut, exonero expressament a la FCBE de tota responsabilitat sobre 

qualsevol lesió i/o malaltia anterior a l'emissió de la meva llicència esportiva per esdeveniment, així com també exonero a la FCBE sobre qualsevol responsabilitat que pugui derivar-

se amb motiu de possibles incidents que sorgeixin de la meva pràctica de la disciplina de cheerleading en aquesta federació, en el present esdeveniment. 

Que conseqüentment, assumeixo tota responsabilitat sobre qualsevol lesió i/o malaltia anterior a l'emissió de la meva llicència esportiva per esdeveniment, així com també pels 

riscos i possibles accidents que puguin produir-se amb motiu de la meva pràctica de la disciplina de Cheerleading en la FCBE, que vinguin produïts a causa de lesions o malalties 

anteriors a l'emissió de la meva llicència esportiva per a aquest esdeveniment de la  FCBE. 

Si desitja accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-se al seu tractament, es pot dirigir a la FCBE pels mitjans habituals. 

 

Signatura Esportista         o       Pare/Mare o Tutor  del/la  Menor d’edat 

       

 


