SOL·LICITUD INCLUSIÓ PROVA
EN EL CALENDARI AUTONÒMIC
TEMPORADA

MODALITAT

2020

NOM DE LA COMPETICIÓ

DATA

LLOC (DIRECCIÓ, CP I CIUTAT)

HORA D'INICI

DURACIÓ (APROX.)
DONES
CATEGORIA

HOMES
DISTÀNCIA

CATEGORIA

DISTÀNCIA

PROVES PROGRAMADES

ENTITAT PROMOTORA

CIF

ENTITAT ORGANITZADORA

CIF

DOMICILI
CP I CIUTAT
TELÈFON

FAX

EMAIL

WEB
TELÈFON

PERSONA DE CONTACTE

EMAIL
Vull contractar segur de RC a través de la FAIB.
Vull contractar assegurança d'accidents a través de la FAIB.
Vull contractar servei d'ambulància a través de la FAIB.

📝 EL RESPONSABLE DE L'ENTITAT ORGANITZADORA: dono la meva conformitat i em comprometo a complir la normativa
contemplada en la circular de Normativa de Proves de Calendari Autonòmic de la FAIB.
ℹ ️ No es procedirà a la inclusió de la prova en el Calendari fins que no s'hagi realitzat el pagament del cànon (núm. compte ES51-20560015-64-4102004050) i rebut la sol·licitud signada i segellada.
⚠ ️ En tota publicitat oficial de la prova (reglament, cartells, fulls de mà, bàners web, etc...) haurà d'aparèixer el logotip de la FAIB de
"Prueba autorizada", i no un altre. + Info. sobre el logotip: www.faib.es/logos

Signatura i segell del Sol·licitant

Delegació FAIB, sol·licitud:
Aprovada
Rebutjada

Data:

Signatura

Protecció de dades:
S'informa que les dades de caràcter personal recaptats a t ravés d'aquest formulari seran inc losos en un fitxer el responsable del qual és
la Federació d'Atletisme dels Illes Balears. La final itat d'aquesta recoll ida de dades és fer tasques bàsiques de gest ió de proves del
calendari federatiu autonòmic, així com la publicac ió d'informació relat iva a l'organització i persones de contacte en la pàgina web de la
Federació d'Atletisme dels Illes Balears i les seves publicacions és xarxes socials. Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els
drets d'accés, rec tificació, cancel·lac ió i oposició, mi tjançant comunicació per e-mail (dpo@faib.es) o correu postal a la següent adreça:
Poliesportiu Prínceps d'Espanya. Carrer Gremi Forners, 4. 07009. Palma. Illes Balears.

