
DADES DEL PILOT:

NOM I COGNOMS:

DNI:

DATA DE NAIXEMENT:

FEDERAT: SI / NO

NÚMERO LLICÈNCIA:

ALÇADA (cm): (Mìnim 125cm - Màxim 157cm)

DADES MÈDIQUES D'INTERÈS:

AL·LÈRGIES:

PARE/MARE/TUTOR DEL PILOT

NOM I COGNOMS:

DNI:

TELÈFON:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

DRETS D'INSCRIPCIÓ:

DRETS D'INSCRIPCIÓ FEDERATS: 20 euros

DRETS D'INSCRIPCIÓ NO FEDERATS: (20€ inscripció + llicència 1 dia) = 45 euros
Forma de pagament: Els drets d'inscripció s'abonaran mitjançant transferència bancària a

Beneficiari: EAGLE RACING TEAM

Compte IBAN: ES88 0049 4946 72 2217026055
indicant el nom del pilot.

SIGNATURA DEL PARE/MARE/TUTOR DEL MENOR

Remetre correctament l'inscripció via correu electrònic a info@eagleracingteam.cat

Adjuntar justificant bancari.

* El signant afirma conèixer i aceptar el reglament tècnic i esportiu de la E-KART POLE.

E-KART POLE - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2019
SOLICITUT D'INSCRIPCIÓ - KÀRTING ALCARRÀS 16/11/2019

D'acord amb l'establert en la Ley Orgánica 15/1999 els informem que les seves dades personals formen part d'un fitxer responsabilitat de Eagle Racing Team. La 

finalitat d'aquest fitxer és dur a terme la gestió i control dels participants en el E-KART POLE. Si ho desitgen podran exercir els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a l'adreça C/ Ponent, 54 08401 Granollers, i adjuntant una fotocòpia del seu DNI.

Pel fet de sol·licitar la inscripció en aquesta activitat, el pilot / participant i tots els acompanyants, declaren haver llegit, entendre i conèixer el Reglament i tota la 

normativa aplicable a aquesta competició, a la que es sotmeten sense manifestar cap reserva.

Igualment el pilot / participant i tots els membres de l'equip que formalitzen la inscripció a aquesta prova, declaren participar-hi sota la seva única i exclusiva 

responsabilitat, assumint tots els danys i perjudicis que puguin patir com a conseqüència de la participació en aquesta competició esportiva de risc, quedant coberts 

per les condicions que estableixen les pòlisses corresponents a l'assegurança de la llicència federativa i de l'assegurança de R.C. contractada per l'organitzador.

El  pilot / participant i tots els acompanyants NO faran responsables a cap dels organitzadors, ni als Oficials, ni a la FCA de qualsevol accident, lesió, dany i/o 

perjudici ocorregut o sofert com a conseqüència de la participació en la prova, així com els exclouen de tota responsabilitat i renuncien a formular cap reclamació 

contra els mateixos.

La formalització de la inscripció implica pels pilots i membres dels equips que formen part en l'activitat, la cessió expressa i gratuïta, durant el màxim temps permès 

per la Llei, als organitzadors de la facultat de captar, enregistrar, gestionar comercialment i difondre les imatges i veu dels participants que els ocupen i vehicles 

participants en els termes i condicions que tinguin per convenient. Renunciant al dret d'aprovar el resultat de la gravació. En cap cas la FCA podrà utilitzar la imatge 

personal de persones físiques involucrades en una activitat  per finalitats diferents a la mera retransmissió de l'event esportiu (ja sigui a través de mitjans de 

comunicació o de la comercialització de les imatges en reportatges editats o cinta de vídeo, dvd, internet, productes educatius) o per la promoció de l'esport.


