PENYA MATINERA “NEGRITA CUP”
FULL D’INSCRIPCIÓ – Temporada 2017-2018
DADES PERSONALS

NOM I COGNOMS ……………………………………………………..……..............................…………...............……....….....….……....….
NÚM. SOCI .....................................

PENYA MATINERA “NEGRITA CUP”
Categoria:  MASCULINA

 FEMENINA

 INDIVIDUAL
 DOBLE, fent parella amb ...................................................................................................................................
 MÀSTER

Horari:  MATINS, de 7 a 9 h

 MIGDIES, de 13 a 15 h

 TARDES, de 19 a 22 h

Observacions
Ha participat alguna vegada al Concurs Penya Matinera “Negrita Cup”?  Sí
 No
En cas afirmatiu, l’últim any a quin grup va jugar? ......................................
Dia de joc ..............................................
Indicar dos/dues jugadors/es del Club que actualment tinguin un nivell de joc similar al seu:
Nom i cognoms ........................................................................................................................................ Edat ...............
Nom i cognoms ........................................................................................................................................ Edat ...............

PROTECCIÓ DE DADES. Segons el disposat en la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades per a la
formalització del present document queden recollides en un fitxer automatitzat del qual n’és responsable el Club Tennis Barcino (Plaça Narcisa Freixas 2-3, 08022
Barcelona), amb la finalitat de poder informar sobre les activitats o qualsevol altre tema relacionat amb el nostre Club, anunciar notícies rellevants o
senzillament contestar les preguntes que ens facin arribar.
Per facilitar el desenvolupament de la present edició del campionat de la Penya Matinera de Tennis, amb la meva inscripció autoritzo al Club Tennis Barcino a
facilitar les meves dades (nom i cognoms, adreça electrònica i telèfons) a aquelles persones que participin en aquesta competició.
La signatura d’aquest document comporta l’autorització a que les fotografies en què surti l’inscrit siguin utilitzades a qualsevol mitjà de comunicació del club. En
cas contrari, marqui la següent casella:  NO AUTORITZO A QUE LES FOTOGRAFIES EN LES QUALS SURTI SIGUIN UTILITZADES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ DEL CLUB
Amb la inscripció accepto que les decisions de la Comissió seran inapel·lables.
Dono conformitat a totes les dades del formulari i declaro conèixer i acceptar la normativa de l’activitat.

Vist i plau (espai reservat Administració)

SIGNATURA AUTORITZADA ..................................................
DATA DE LA INSCRIPCIÓ ...........................
Club Tennis Barcino · Pl. Narcisa Freixas, 2-3 · 08022 Barcelona · Tel. 93 417 08 04 · www.ctbarcino.cat · ctbarcino@ctbarcino.cat

Data

