
   Llicencia unica FCTA - RFETA

 

Per practicar el tir amb arc és obligatori disposar d’una llicència fede-

rativa que el club renovarà cada any.  

 

      Marca aquesta casella si es tracta d’una renovació de la Llicència número. ........................................ 

Tinc també llicència de        Tècnic (monitor)            Jutge                     Tècnic d’instal·lacions 

Si vols que un altre club continuï tramitant la teva llicència indica a sota el número de llicència i el club

LLICÈNCIA CLUB 

NOM COGNOMS 

DATA NAIXEMENT NIF 

 ADREÇA 

 POBLACIÓ  CODI POSTAL 

TELÈFON FIX TELÈFON MÒBIL Utilitzarem  el mòbil i el 

correu electrònic per man-

tenir-te informat CORREU-E 

arquersolivella.com  

Sol·licitud d’alta al Club d’Arquers d’Olivella 

Dades del nou soci * 

  NOM I COGNOMS DEL TITULAR (si no és el mateix del soci):

IBAN:  ES_______ - __________ - __________ - __________ - __________ - __________

SIGNATURA DE CONFORMITAT: 

En aquest compte es carregarà  una quota d’entrada a fons perdut de 50 €

25 € si un familiar directe és soci del Club: ....................................................................(Indica el seu nom)

Llicència esportiva 

Domiciliació bancària

Compromís del soci 

En signar aquesta sol·licitud em comprometo a 

Respectar les normes de convivència bàsiques del club.

Complir amb les normes de seguretat pròpies de l’esport del tir amb arc, així com procurar 

que els menors al meu càrrec les compleixin.

Procurar mantenir netes les instal·lacions del camp de tir.

Mantenir en bon estat el material d’ús col·lectiu (dianes, eines, etc) i no treure’l del recinte es-

portiu.

Signat el .............. de ................................... de 20........  

* Totes les dades que es demanen en aquest formulari són per a ús intern del club en compliment de les funcions que li són enco-

manades, seran tractades d’acord amb la llei de protecció de dades  i no es cediran a tercers. 

 Alta Baixa 

Nº soci 

A omplir pel club: 

i cada any la quota de soci (60 €) i el cost de la llicència esportiva.
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