FORMULARI DE SOL·LICITUD D'AFILIACIÓ DE CLUBS

CLUB (Denominació Completa)

TEMPORADA

NIF / CIF

NÚMERO REGISTRE
DOMICILI SOCIAL
LOCALITAT
FAX

CODI POSTAL
PÀGINA WEB

TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC

Nom del Banc o Caixa del Club
Dades del Compte Corrent del Club (20 dígits)

PRESIDENT (Nom i Cognoms)
DOMICILI

LOCALITAT

CODI POSTAL
FAX

NIF / CIF

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

El sota signant, actuant en nom i representació del Club, sol·licita a la Federació Catalana de Beisbol i Softbol la seva Afiliació, declara conèixer i expressament
acceptar les Bases d'aquesta competició i els Estatuts, Normes i Reglaments de la FCBS, a les quals es sotmet, comprometent-se al seu compliment.

A ___________________________a _______ de ____ de 20 __
Segell i Signatura:

Nom del Signant: _____________________________________
DNI: ___________________
Càrrec al Club: ______________________

DADES D'ACTUALITZACIÓ DEL CLUB
CLUB (Denominació Completa)

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENT
VICEPRESIDENT 1
VICEPRESIDENT 2
TRESORER
SECRETARI
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

A ___________________________a _______ de ____ de 20 __
Segell i Signatura:

Nom del Signant: _____________________________________

DNI: ___________________ Càrrec en el Club: ______________________

En aplicació de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran recollides i tractades de manera manual i/o automatitzada per la Federació Catalana de Beisbol i
Softbol, i incorporades al fitxer corresponent registrat a l'AEPD per al manteniment de la relació establerta, la persona titular de les dades o tutor/a legal en el cas de menors, autoritza la utilització d'imatges personals per
a la seva difusió. Les dades només seran cedides conforme a la legislació esportiva vigent i no seran cedides sense el vostre consentiment per a finalitats diferents.
Podeu exercir el vostre dret, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça carrer Vilamarí, 28 Bj 1º 08015 de Barcelona, acreditant la titularitat conforme a dret.

Imprimir formulari

