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Formulari de sol·licitud targeta ACPP-FCPP            
Dades esportives           

Dades personals

Llicència núm

 Masculí            FemeníCategoria:Club esportiu

Nom  1er. Cognom 2on. Cognom

Adreça

Data de naixement

Població C.P

DNI

Correu electrònic Telèfon

Dades bancàries

Sol·licitud targeta amb handicap

IBAN  Entitat  Oficina D.C. Núm. Compte

El sota signant ha estat informat que l’Associació Catalana de Pitch and Putt (ACPP) 
incorporarà les dades facilitades per ell mateix al �txer de dades de caràcter personal de 
la pròpia ACPP.

El sol·licitant autoritza així mateix a que aquestes dades siguin utilitzades pe l’ACPP per 
informar-lo de quantes activitats  estiguin relacionades amb l’Associació, i també puguin 
ésser facilitades per l’ACPP a altres entitats, persones o empreses, per oferir serveis, 
productes, informació o ofertes que l’ACPP consideri que poden ser d’interès pels               
seus jugadors. 

El sol·licitant autoritza a l’ACPP per tal que puguin realitzar la captació, reproducció i 
publicació d’imatges, per a ser difoses en pàgines web, �lmacions destinades a difusió 
pública, i fotogra�es per a revistes o publicacions.

A ,a de de 20

Signatura del sol·licitant

Adjudicació Curs d’iniciacióAdjudicació d’altres esportsAdjudicació per competició

Camp/Club:

Data:

Resultat brut:

Handicap assignat

Handicap:

Camp/Club:

Data:

Resultat brut:

Handicap P&P
(taula de conversió):

Camp/Club:

Tècnic:

Signatura del tècnic / Camp /Club:

Tots els jugadors amb targeta tenen la possibilitat, respecte a les seves pròpies dades, 
d’exercir el dret d’accés, recti�cació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei Orgànica 
15/1.999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i en la llei 
34/2002, de Serveis de la Societat de la informació dirigint-se a la Secretaria de l’ACPP.

El jugador sol·licitant informa que es troba en plenes condicions físiques i de salut per a                   
la pràctica del Pitch and Putt. El sol·licitant es compromet a informar a l’ACPP en cas de 
no estar en plenes condicions físiques i de salut per la pràctica del Pitch and Putt. 

Finalment, el sol·licitant autoritza que l’ACPP tramiti davant la Federació Catalana de 
Pitch & Putt la seva llicència de jugador federat per l’any en curs i que si no comunica res 
al respecte, cada �nal d’any se li renovi novament la llicència federativa per a l’any següent.

Camp/Club:

Data:

Resultat brut:

Segon resultat

Primer resultat


