
                                                                                                   
 

 

                                                                                                 
                                  
 

                            

FFuullll  dd’’iinnssccrriippcciióó  CCaammppiioonnaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa    
CCAABBLLEEWWAAKKEEBBOOAARRDD  22001188        

 
Dades generals 

Nom..........................................Cognoms.............................................................................. 

NIF .................................. Data naixement...............................Categoria............................... 

e.mail...................................................................................................................................  

Núm. Targeta federativa .............................. 

 

Especialitats de participació 
marca amb una “x” les especialitats esportives en que participaràs 

 
 Wakeboard       Wakeskate    

Preus:  
 1 especialitat: 45€        2 especialitats: 55€             
Mini boys/Mini girls 1 especialitat: 25€ 2 especialitats: 35€  
 
La data límit per a la inscripció és el 21 d’octubre. 
Dades bancàries per a fer l’ingrés: “LA CAIXA” ES25 2100 3076 1122 0039 8943 
 

Import pagat  ...................................... EUROS 
 

Tramitació inscripció fins el 21 d’octubre: 
- Remetre aquest full per correu electrònic conjuntament amb el justificant de la transferència 

bancària al correu electrònic esquinautic@esquinautic.cat 
 PROTECCIÓ DE DADES A l'efecte de l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei 34/2002, (LSSICE), l’informem que les dades 
personals incloses en el present document formen part d'uns Fitxers titularitat  de la Federació Catalana d’Esquí Nàutic i Wakeboard. 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, 
per a les finalitats de la federació en l’àmbit  autonòmic i estatal. El titular de les dades, també, autoritza per a fer públics els resultats 
esportius, premis, classificacions, esdeveniments, imatges o qualsevol altra informació relacionada amb les activitats organitzades per a la 
Federació. El tractament i conservació d'aquestes dades es realitza amb confidencialitat, aplicant les corresponents mesures de seguretat i pel 
temps que duri la relació, fins el moment que revoqui el consentiment o, en defecte d'això, pel legalment establert. Vostè, com a interessat 
directe, podrà, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat o oposició mitjançant un 
escrit dirigit a la Federació Catalana d’Esquí Nàutic i Wakeboard, Av. Canal Olímpic, 2 de Castelldefels – 08860 o a través del correu electrònic 
esquinautic@esquinautic.cat 

 
He llegit i accepto les condicions de participació adjuntes i la protecció de dades 

 
 

                                                                    
                                                                           Menors d’edat: 
Signatura participant ............................................. Signatura, nom i cognoms tutor ..............................................          

    

 


