
   

     FULL D’INSCRIPCIÓ 2ª SILVESTRE SWIM LLANÇÀ 24 DESEMBRE 2016 

Jo,__________________________________________amb DNI___________________, 

domicili a ____________________________, número_____, de __________________, 

e-mail:_______________________________, telèfon: __________________________ 

 

Requisits per poder participar:  

1- Poden participar a la Travessia tots els nedadors majors de 16 anys (obligatori omplir 
fulla de menors), que prèviament s’hagin inscrit al email: swimfaster@hotmail.es 

2- Fer l’ingrés de 10 euros al número de compte:  ES74  0182  3265  8902  0152  9645 
3- Cal omplir el PDF amb les dades del participant i drets d’imatge, amb el comprovant 

del pagament i enviar-ho al email: swimfaster@hotmail.es 
 

MANIFESTO LA MEVA CONFORMITAT PER PARTICIPAR a la 2ª Silvestre Swim Llançà del 24 de Desembre a les 11 
hores del 2016. 

D’acord amb el previst en el Reglament, així com eximeixo de tota la Responsabilitat a l’Organització pels danys o 
perjudicis que el participant de la travessia pugui causar a terceres persones, o pels què ell mateix pogués patir en 
relació l’activitat en la què participa. 

Així mateix AUTORITZO al Club Natació Swimfaster Salt, a publicar en la seva pàgina web, revistes, xarxes socials... 
les fotografies de la travessia on pugui sortir. 

Protecció de dades: les dades de caràcter personal que facilitin els participants seran incorporades al fitxer 
corresponent del Club Natació Swimfaster Salt. Les seves dades seran tractades per tal de cursar la sol·licitud 
d’inscripció, gestionar els resultats, així com qualsevol altre tràmit relacionat amb la prova. El destinatari de les 
dades personals és el Club Natació Swimfaster Salt. En cas que sigui necessari comunicar-les a terceres persones, se 
sol·licitarà el consentiment per accedir-les.  Si vol rebre mes informació sobre totes les Travessies que organitzarà  
el Club Natació Swimfaster Salt al 2017,  pot marcar la casella que s’indica en la inscripció, en cas contrari les seves 
dades no seran utilitzades. S’autoritza al Club Natació Swimfaster Salt a publicar les dades (nom i cognoms) en el 
llistat d’inscrits i en els resultats de la prova. Es podran exercir els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició) de les seves dades personals davant del Club Natació Swimfaster Salt. 

Llançà, _______________de_______________________de 20___ 

 

Signatura Participant Travessia: 

mailto:swimfaster@hotmail.es
mailto:swimfaster@hotmail.es

