ANEXO IV
LICENZA FEDERATIVA ARQUEIRO/A

ANO 2017

APELIDOS*:
NOME*:

DNI*:

DATA DE NACEMENTO*:

HOME* MULLER*

ENDEREZO:
POBOACIÓN:

PROVINCIA:

Tfono.:

e-mail:

CP:

SINATURA DO DEPORTISTA:

Sinatura e selo do Presidente ou Secretario do Club

CLUB*:
DATA SOLICITUDE:

No caso de que o deportista sexa menor de idade o pai/nai/representante legal deberá prestar a súa
conformidade, cumprimentando o seguinte recadro:
NOME*:

APELIDOS*:

DNI*:
SINATURA

PAI

NAI

REPRESENTANTE LEGAL

No caso de solicitude da licenza deportiva por primeira vez cubrirase o seguinte recadro:
Don/a:

DNI:
Licenza monitor :

CERTIFICA QUE REUNE AS CONDICIÓNS MÍNIMAS PARA A
PRÁCTICA DO TIRO CON ARCO
Asdo.:

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, e co Regulamento que a desenvolveR.D. 1720/2007, de 21 de
decembro, a FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO CON ARCO (FGTA) informa que os datos persoais facilitados no presente formulario serán
incorporados nun ficheiro (base de datos FGTA) e serán tratados de xeito automatizado. O arriba asinante dá o seu consentimento para ser
incluído no mencionado ficheiro, que terá como finalidade todo o relacionado coa práctica do tiro con arco. Se o desexa, pode dirixirse á FGTA,
coa finalidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación.

* datos obrigatorios, sen os que non se tramitará a licenza. Non serán válidas as solicitudes sen a copia
do ingreso bancario. Só se atenderán as solicitudes presentadas no impreso oficial

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, e co Regulamento que a desenvolveR.D. 1720/2007, de 21 de
decembro, a FEDERACIÓN GALEGA DE TIRO CON ARCO (FGTA) informa que os datos persoais facilitados no presente formulario serán
incorporados nun ficheiro (base de datos FGTA) e serán tratados de xeito automatizado. O arriba asinante dá o seu consentimento para ser
incluído no mencionado ficheiro, que terá como finalidade todo o relacionado coa práctica do tiro con arco. Se o desexa, pode dirixirse á FGTA,
coa finalidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación.

