SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA FEDERATIVA DEL
GENET/ESCOLAR
NOM

COGNOMS

D.N.I./N.I.F.

DATA DE NAIXEMENT

CARRER

Nº

CATSALUT
(obligatori)
PIS

C.P.

PROVÍNCIA

POBLACIÓ
TELÈFON

MÒBIL

E-MAIL

FAX
CLUB

SEXE

LLICÈNCIA ESCOLAR
La Llicència Escolar, només és vàlida per majors de 5 anys.

FORMA DE PAGAMENT
•

INGRÉS O TRANSFERÈNCIA,al nº de compte de la Federació Catalana de Turisme Eqüestre: a CaixaBank
ES34.2100.4399.040200110621 de i comunicar el ingrés a la F.C.T.E.
E-Mail: llicencies@fcturismeequestre.cat

INFORMACIÓ D’INTERÈS I NORMATIVA






Les llicències que estiguin pendents de pagament no podran renovar-se pel pròxim any, sense saldar abans el deute
corresponent.
Perquè la tramitació de la llicència sigui vàlida és imprescindible enviar el formulari de sol•licitud i el justificant de
pagament indicant el nom del genet com a concepte de la transferència. Si aquests dos documents no són rebuts per la
Federació, la tramitació de la llicència no serà vàlida, encara que s’hagi efectuat el pagament. NO ES RENOVA
AUTOMÀTICAMENT. És el federat qui, a principi d’any, ha de tornar a sol•licitar a la Federació el formulari
corresponent del nou any.
Qualsevol llicència federativa entra en vigor a partir del moment que es tramita i caduca a 31 de desembre del mateix
any.
El signant declara que coneix i accepta la normativa relativa a la Federació Catalana de Turisme Eqüestre, Estatuts de
la F.C.T.E., Reglaments i qualsevol altra legislació que l’afecti.

AUTORITZACIÓ PER A MENORS
El sota signant declara sota la seva responsabilitat que acredita estar en perfecte estat per a la pràctica
d’aquesta disciplina en totes les seves especialitats.

En/Na

D.N.I.

autoritza el/la menor d’edat sobre qui ostenta la pàtria potestat, a practicar l’equitació, assumint els riscos
inherents que comporta aquesta activitat de turisme eqüestre; i que accepta les normes i reglaments federatius i
els referents a la participació dels menors en les marxes; i que coneix les prestacions de l’assegurança esportiva
que subscriu juntament amb l’expedició de la llicència federativa; i que exonera a la F.C.T.E. de qualsevol
responsabilitat en l’accident que el seu fill pugui tenir durant qualsevol competició esportiva oficial o activitat
hípica. A més, faig constar la meva autorització per la difusió d’imatges referents a les marxes en els diferents
mitjans de comunicació.

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que conté el present document seran incorporades a un fitxer automatitzat propietat de la
Federació Catalana de Turisme Eqüestre, degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades i protegit amb les
mides de seguretat legalment establertes. Aquestes dades seran utilitzades amb la finalitat, pròpia i necessària,
de gestió i relacions entre Federació i federats. El titular de les dades autoritza perquè li siguin remeses
comunicacions relatives a les activitats de la Federació, així com altres informacions o promocions que es
consideri que puguin ser del seu interès. S’autoritza igualment a cedir aquestes dades a tercers, quan sigui
necessari i en les condicions legalment previstes, a fi de poder portar a efecte aquestes comunicacions. El titular
de les dades també autoritza per a fer públics, premis, esdeveniments, imatges, o qualsevol altra informació
relacionada amb les activitats organitzades per la Federació. En compliment de l’establert a la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa al titular de les dades que
pot negar-se a què siguin incorporades al esmenta’t fitxer i, a més, que podrà exercitar els drets d’accés,
rectificació i cancel·lació legalment establertes davant la Federació Catalana de Turisme Eqüestre mitjançant
comunicació escrita a Carrer Montseny, s/n Masia de Can Ratès de Santa Susanna (C.P. 08398) Barcelona
DATA

SIGNATURA

Federació Catalana de Turisme Eqüestre – Carrer Montseny, 1 Masia de Can Ratès
08398 – Santa Susanna (Barcelona) Telèfon: 3493
Fax: 3493

