
NOM M

.

DATA NAIXEMENT LLOC NACIONALITAT. 

 CASS 

ADREÇA

PARRÓQUIA 

NOM PARE NOM MARE . 

TELÈFONS / MÒBILCASA PARE MARE . 

AL TRES . 

CORREU ELECTRÒNIC ................... . 

OBSERVACIONS . 
Adjuntar 1 fotografía mida carnet i certificat medie cada any 

/ DNI . 

Autoritzo que la imatge del meu fill/filla . 

Pugui apareixer fotografíes i vídeos de competicions, festivals i altres activitats prengui part amb el Club Patinatge 

Artístic Principat d'Andorra. Dit material pot apareixer a: Pagines Web, facebook ,twitter del Patinatge Artístic 
Principat d'Andorra 

A el de del
. 

Signatura 

BANC 

. 
IBAN 

. 
TITULAR DEL 

    
 

Agrairé  que   d'aquesta  data,  facin efectius els rebuts que els seran tramesos al cobrament pel Cub 
Patinatge Artístic Principat d'Andorra, quins han de ser carregats al meu compte. 

el de del . Signatura 

Autoritzo la inclusió de les meves dades personals alfitxer de socis del Club de Patina/ge Artístic Principal d'Andorra que seran troctades únicament i exclusiva 
perdonar efectiva a aquestafinalitat. A efectes deis que disposa la 1/ei 15/2005 del 18 de desembre, qualijicada de protecció de dades personals us informem que 
lotes les dades personals que ensfaciliteu a través del presentformulari passaran a formar par/ delsfitxers del Club de Patina/ge Artístic Principal d'Andorra. Les 
dades personals reco/lides seran tractades únicament i exclusiva per donar resposta efectiva a aquestafinalítat, el termini de conservació de les dades sera el 
necessarí per a l'assolíment de lafinalitat.El responsable del trae/amen/ és el Club de patina/ge Anístic principal d'Andorra, es compromet a aplicar les mesures 

de seguretat necessaries per evitar l 'alteració, la perdua i el tractament o l 'accés no autoritzat d'aquestes dades. 

COGNOMS

PASSAPORT

PASSAPORT

EN/NA

AGÈNCIA

COMPTE

club

d'encà

en on

FOTO

 FITXES FEDERATIVES
(2on any en endavant) 

NIVELL  INICIACIÓ
 (Mini,  E  i C)

30 € 40 € 45€ 65€

NIVELL INICIACIÓ  B  i A CATEGORIES I CERTIFICAT INSCRIPCIÓ
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