FEDERACIÓN GALEGA DE PIRAGÜISMO
Complexo Deportivo “David Cal”
R/ Gabian, s/nº /36151 VERDUCIDO (Pontevedra)
Tlf. 986 842106
Mail kayak-canoa@fegapi.org Web:www.fegapi.org

AFILIACIÓN -TEMPADA 2022

ADESTRADOR
TITULACIÓN:
NOME E APELIDOS

DNI/CIF

DIRECCIÓN

C. P. E LOCALIDADE

TLFNO FIXO

PROVINCIA

TELEFONO MOBIL

E-MAIL (obligatorio para notificacions)

DATA NACEMENTO

SEXO:

DATA E LUGAR NA QUE ACADOU A TITULACIÓN

CLUB AO QUE PERTENCE

CARGO QUE DESEMPEÑA NO CLUB (Adestrador Principal ou Auxiliar)

A expedición/tramitación da licenza de piragüismo implica dar o seu consentimento para que en relación cas inscricións en competicións, asi como
na publicación de resultados e rankings, aparecan os datos persoais referidos ó nome, apelidos, DNI (que é o mesmo co da licenza), sexo categoría ,
modalidade, distancia e club ó que pertence, así como de conformidad eco establecido na L.O. 1/1982 de 5 de maio, de Protección Civil do Dereito á
honra, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe, e na L.O. 1/96 de 15 de xaneiro, da protección xurídica do menos, que os país/titores
asinantes aceptan ca Federación Galega de Piragüismo, poida incluir imaxes e audiovisuales dos seus fillos ou tutelados nos medios e soportes de
comunicación (páxina web, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteis, etc…) que se consideren oportunos, co fin de difundis as
actividades que ésta Federación ofrece. A Federación Galega de Piragüismo non poderá utilizar éstas imaxes e medios audiovisuais para fins
distintos.

Manifiesto que esta é a única licenza de piragüismo que tramito, para a tempada 2022, por éste estamento.

______________________a _____de______________ 20_ _
Sinatura e selo do club
o que pertence.

Sinatura D./ Dna.______________________________________
DNI nº__________________________

Os seus datos persoais serán incorporados ós nosos ficheiros, ca finalidade de levar a cabo a xestión federativa e de posibilitar a adecuada prestación
dos nosos servizos, por calquer medio de comunicación, incluindo SMS e correo electrónico. Pode exercer seus dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición en FEDERACION GALEGA DE PIRAGÜISMO, no enderezo Rua Gavián, s/nº, Instalacións Deportivas do encoro de Pontillón do
Castro, 36151-Verducido (Pontevedra).

