NOM:
COGNOMS:
NASCUT A:

DNI:
SEXE:
DATA NAIXEMENT:

ADREÇA:
MUNICIPI:
E-MAIL:

C.P.:
TELÈFON:
MÒBIL:

(cal marcar la casella per la inscripció a la formació de la temporada 2018/19)
AFILIACIÓ
LLICÈNCIA FEDERATIVA




SEMINARI
RECICLATGE (+LLICÈNCIA 1 ANY)
RECICLATGE (+LLICÈNCIA 2 ANYS)
RECICLATGE DEA
RECICLATGE ASIN II

(3h)
(6h)
(6h)
(4h)
(4h)







FORMACIÓ RCP
RESCAT AIGÜES OBERTES
RESCA AMB TAULA DE SALVAMENT
CURS DEA + SVB
CURS ASIN II
CURS ASIN II + DEA
TALLER PREVENCIÓ

(4h)
(6h)
(6h)
(8h)
(50h)
(58h)
(20h)









DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR:
-

Fotocòpia DNI actualitzat
Fotocòpia d’inscripció al ROPEC (Registre Oficial Professionals de l’Esport a Catalunya)
(només per llicència federativa i reciclatges que incloguin la llicència federativa)

-

Ingrés de la quota a l’entitat BBVA que va a nom de la FCSS
ES47 0182 5341 2002 0025 1162

(Swift Entitat: BBVAESMM)

Una vegada matriculat, no es farà cap reintegrament de l’import abonat
Data i signatura del interessat/da,

L’Hospitalet de Llobregat
D’acord amb la regulació de la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a la pròpia imatge, el signant autoritza a la Federació Catalana de Salvament i
Socorrisme que la seva imatge, o la del seu representant legalment, podrà ser fotografiada i/o filmada quan participi o formi part de les activitats
esportives que aquesta Federació organitza o col·labora en l’organització. A més de poder difondre aquest material en canals i suports per a la
promoció de l’espai sense fins comercials.
D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal 15/1999, us informem que les dades que se sol·liciten en aquest formulari s’inclouran
en un fitxer automatitzat i s’utilitzaran per gestionar el servei sol·licitat i/o oferir-vos informació sobre activitats i serveis. Aquestes dades podran ser
cedides a qualsevol organisme oficial que les sol·liciti. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un
escrit a la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme, C/París, núm. 44, 08904 Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

NIF: G-08965386
C/ PARIS, 44 BAIXOS
08904 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
93 440 60 98 / fcss@salvament.org / www.salvament.org

