
Inscrita al Registre d'entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 2837, segons resolució de data 29/12/1983 - NIF: G-08882797 

FULL D'INSCRIPCIÓ 

Activitat

Dates i lloc de realització

Nùmero Escala Pis Porta

Província

Adreça 

Cognom 2

Codic Postal

D. Naixement  

Dades Personals
Cognom 1

Nom NIF o passaport  

Ciutat

Telèfon 1 Telèfon 2

Correu@ 2Correu@ 1

Club / Escola

Import de l'activitat (amb €)

        La persona inscrita en aquesta activitat AUTORITZA a la FCVB per a la utilització de les dades  
facilitades amb la finalitat d'informar-li de futures activitats ofertes pels seus diferents departaments  
(marca amb una "x")

DADES BANCÀRIES  
BANKINTER  

0128-0499-21-0500000321  
* Indicant clarament nom complert i activitat que s'inscriu

 * Cal adjuntar aquesta inscripció: 
 1.  Al comprovant de pagament sense el qual la inscripció no serà admesa. 
 2.  Fotopia DNI o passaport. 
 

Activitats  de Formació
( enviar aquest document a fcvb@fcvolei.cat ) 

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL 
www.fcvoleibol.cat 
Les Jonqueres 16, 5è-C 
Tel: 93 268 41 77 
Fax: 93 268 23 36

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 Voleibol 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, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça carrer Jonqueras, 16, 5è, 08003 Barcelona, o a la direcció de correu secretarigeneral@fcvolei.cat acreditant la 
titularitat conforme a dret. 
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