COMPETICIÓ RASPALL EQUIPS COMPETICIÓ

XXXV JOCS ESCOLARS COMUNITAT VALENCIANA
Fins el dissabte 12 de novembre de 2016
Formulari d'inscripció d'equips i jugadors - Remitir formulari a FPV
NOM DE L’ENTITAT:
RESPONSABLE:
ADREÇA:

CP:

POBLACIÓ:

TEL:

MÒBIL:

FAX:

CORREU ELECTRÒNIC:

Equips i Jugadors inscrits en la competició
MODALITAT

CATEGORIA

RASPALL

BENJAMI

RASPALL

BENJAMI

JUGADORS (Nom i cognoms)

ANY
NAIXIMENT

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades PersonalS, se li informa que les dades
proporcionades, i les que es generen com a conseqüencia de la relació entre les dos parts, podran ser inclosses en els fitxers de la
Federació de Pilota Valenciana amb la finalitat de ser utilitzades dins de l’àmbit propi de la Federació d’acord amb els seus
interessos i que seran tractats de manera totalment confidencial. Otorga el seu consentimient expres i inequívoc i ens autoritza per a
la captació i reproducció de la seua imatge; la seua inclusió en notes de premsa, documents esportius, pàgina web i restant material
utilitzat per a publicitar, recolzar o difondre les activitats de la Federació. Segons el dispossat en la citada normativa, vosté pot
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per qualsevol mitra de comunicació escrita que permeta acreditar l’identitat de
l’interessat a l’adreça C/ Centelles, 9 - 1º - 46006 Valencia.

COMPETICIÓ RASPALL EQUIPS COMPETICIÓ

RASPALL

RASPALL

RASPALL

RASPALL

RASPALL

ALEVÍ

ALEVI

INFANTIL

CADET

JUVENIL

FIRMES DELEGATS/ENTRENADORS (amb segell de l´entitat):

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades PersonalS, se li informa que les dades
proporcionades, i les que es generen com a conseqüencia de la relació entre les dos parts, podran ser inclosses en els fitxers de la
Federació de Pilota Valenciana amb la finalitat de ser utilitzades dins de l’àmbit propi de la Federació d’acord amb els seus
interessos i que seran tractats de manera totalment confidencial. Otorga el seu consentimient expres i inequívoc i ens autoritza per a
la captació i reproducció de la seua imatge; la seua inclusió en notes de premsa, documents esportius, pàgina web i restant material
utilitzat per a publicitar, recolzar o difondre les activitats de la Federació. Segons el dispossat en la citada normativa, vosté pot
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per qualsevol mitra de comunicació escrita que permeta acreditar l’identitat de
l’interessat a l’adreça C/ Centelles, 9 - 1º - 46006 Valencia.

