FULL D’INSCRIPCIÓ A LA 22a COMBINADA DE CURSES
DE PORTADORS DE SACS D’AVELLANES

DIUMENGE, 12 D’AGOST DE 2018, A LES 19:30h,
A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA DE RIUDOMS
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms

NIF-NIE-Passaport

Adreça

Codi Postal

Telèfon
Edat

Població

Correu electrònic
Entitat o club

Sol·licita la seva inscripció per a participar a la prova de portadors de sacs d’avellanes. Manifesta
conèixer i acceptar les bases d’aquesta prova que es poden trobar al web www.avellana.cat i les
bases de la Combinada.
Lliura de tota mena de responsabilitats, per qualsevol tipus d’accident que pugui sofrir durant la
Competició, a l’Organització de la Prova.
Ajudants del portant
Nom i cognoms
Nom i cognoms

NOTES: El dia 12 d’agost, a les 18.30h, el participant, juntament amb els ajudants, tindrà
l’obligació de presentar-se a la línia de Sortida: Plaça de l’Església, per tal de recollir els dorsals i
la documentació de la prova.
La cursa començarà a les 19.30h.
RIUDOMS, a

d’agost de 2018

(Signatura del participant)

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Fira de l’Avellana responsabilitat d’Ajuntament de Riudoms, i essent
la seva finalitat de control de les persones inscrites a les diverses activitats, actes o jornades organitzades per la Fira de l’Avellana. Conforme allò disposat en la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Major, 52 de 43330
Riudoms (Tarragona). Així mateix vostè autoritza a que l’Ajuntament de Riudoms li remeti correus electrònics informatius a l’adreça designada sobre informació, activitats que
considerem que pot ser del seu interès, podent en qualsevol cas revocar aquesta autorització mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat
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