Federat Nº

SOL·LICITUD LLICÈNCIA FEDERATIVA
ADULT HCP

97,00

S/HCP

60,00

JUNIOR

40,00

CADET

35,00

INF / ALE /
BEN

20,00

DADES DEL JUGADOR
Alta

??€ PROF
A emplenar FGA

Llicència AND

Baixa

Club

Handicap

Categoria

Nivell

DADES PERSONALS

A emplenar pel sol·licitant

Nom
cognoms
Sexe

F

M

Data naixement

Nacionalitat
Nùm.

Document

Adreça
Població

País

Telèfon 1

Telèfon 2

Correu electrònic
EN CAS DE MENORS D'EDAT

A emplenar pel tutor legal

Pare/Mare/Tutor legal
Nom complert
Sexe

F

M

Data naixement

Nacionalitat
Núm.

Document

PAGAMENT

A emplenar pel sol·licitant

Tipus de pagament:

Domicialició bancària

Banc

Efectiu
Sucursal

IBAN

AD

Mitjançant la signatura d'aquest document i ordre de domicialiació, autoritzo a la Federació de Golf
d'Andorra a carregar cada any al compte següent l'import de l'anualitat en concepte de pagament per la
llicència federativa de golf Andorra.
A

ESCALDES-ENGORDANY

Signa el federat

, el

de

Data entrega TARJA

de

Patrocina

2020

NOTICIES I COMUNICACIONS COMERCIALS PER CORREU ELECTRÒNIC
* Enviament de noticies relacionades amb l'activitat de la FGA
Autoritzo

NO autoritzo

* Enviament de noticies relacionades amb l'activitat de la RFEG
Autoritzo

NO autoritzo

* Enviament de promocions, de promocions dels patrocinadors, col·laboradors i associats de la FGA
Autoritzo

NO autoritzo

* Enviament de promocions dels patrocinadors, col·laboradors i associats de la RFEG
Autoritzo

NO autoritzo

FOTOGRAFIES I VÍDEOS
Les imatges (fotografies i/o vídeos) presses durant el diferents esdeveniments organitzats per la FGA o bé per la
Autoritzo FGA

NO autoritzo FGA

Autoritzo RFEG

NO autoritzo RFEG

El cedent autoritza la captació, la producció i/o la publicació de la seva imatge, i cedeix els seus drets d'imatge al
El cessionari té la facultat de cedir a tercers els drets cedits al seu favor per a la realització de l'objecte de la
La cessió dels drets d'imatge és per un termini de 10 anys.
L'àmbit geogràfic de cessió dels drets d'imatge és il·limitat.
L'autorització i la cessió de drets d'imatge tenen caràcter gratuït.

PROTECCIÓ DE DADES
El cedent està assabentat que les dades personals obtingudes en mèrit del present document seran tractades
I en prova de conformitat, signo aquest document a (lloc) ____________________________________
el dia ________________________________

Signa el federat

