TEMPORADA 2017 - 2018
FULL D’INSCRIPCIÓ HOQUEI BASE
CATEGORIES: ALEVÍ, BENJAMÍ I PROMOCIÓ, FEMENÍ I
MASCULÍ
ANY DE NAIXEMENT:
ALEVÍ
2006 2007

BENJAMÍ
2008 2009

PROMOCIÓ
2010 2011 2012 2013

NOM :......................................................................................................................................
COGNOMS: ............................................................................................................................
DATA NAIXEMENT.: ……….........................D.N.I:………................................................
ADREÇA

:………………………………………………………………… C.P.:46…….

POBLACIÓ :………………………………...PROVÍNCIA:………………………………
TELÈFON

: ..................................................TFN. MÒBIL: ...............................................

E-MAIL:....................................................................................................................................
DOCUMENTACIÓ:

Fotocòpia del D.N.I.
Full d’inscripció soci del Club (Nous socis o canvi de dades).
Fotografia tamany carnet.
Autorització drets d’imatge.
Autorització menors.

La presentació d‘esta documentació, comportarà l‘alta en l’assegurança mèdica de la
F.H.C.V, q u e serà preceptiva per a poder participar en entrenaments i partits, i la
cessió de les dades necessàries per fer efectiva l’assegurança.
NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE O TUTOR:..............................................................
…………........................................................................................... D.N.I..............................
FIRMA DEL PARE, MARE O TUTOR:

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. D'acord amb què disposa la vigent normativa
l’informem que les dades que vosté puga facilitar-nos quedaran incloses en un fitxer del qual és responsable el Club d'Hoquei Carpesa.
C/ Dr. Villena, 18, 46016 València, chcarpesa@chcarpesa.net, on pot dirigir-se per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició o
cancel·lació de la informació estant-ne en este. La finalitat del mencionat fitxer és la de portar un control del nombre de Socis i així poder
informar-vos dels actes, dades i canvis que el Club va generant al llarg de les temporades.

TEMPORADA 2017 - 2018
HOJA DE INSCRIPCIÓN HOCKEY BASE
CATEGORÍAS: ALEVÍN, BENJAMÍN Y PROMOCIÓN, FEMENINO
Y MASCULINO
AÑO DE NACIMIENTO:
ALEVÍN
2006 2007

BENJAMÍN PROMOCIÓN
2008 2009
2010 2011 2012 2013

NOMBRE

:..........................................................................................................................

1er APELLIDO: .................................................2º APELLIDO: .............................................
FECHA NAC.: …………………......................D.N.I:………….............................................
DIRECCIÓN :………………………………………………………………… C.P.:46…….
POBLACIÓN :………………………………...PROVINCIA:………………………………
TELÉFONO : ..................................................TFNO. MÓVIL: ...........................................
E-MAIL:...................................................................................................................................
DOCUMENTACIÓN

Fotocopia del D.N.I.
Hoja de inscripción socio del Club. (Nuevos socios o cambio datos)
Fotografía tamaño carnet.
Autorización derechos de imagen.
Autorización menores.

La presentación de esta documentación, comportará el alta en el seguro médico de la
F.H.C.V que sera preceptiva para poder participar en entrenamientos y partidos, y la
necesaria cesión de los datos para hacer efectivo el mencionado seguro.
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE/MADRE O TUTOR:...............................................
…………........................................................................................... D.N.I..............................
FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR:

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. D'acord amb què disposa la vigent normativa
l’informem que les dades que vosté puga facilitar-nos quedaran incloses en un fitxer del qual és responsable el Club d'Hoquei Carpesa. C/
Dr. Villena, 18, 46016 València, chcarpesa@chcarpesa.net, on pot dirigir-se per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició o
cancel·lació de la informació estant-ne en este. La finalitat del mencionat fitxer és la de portar un control del nombre de Socis i així poder
informar-vos dels actes, dades i canvis que el Club va generant al llarg de les temporades.

