C.E. La Xiruca Foradada
Plaça de la Vila, 1 - 43810 El Pla de Santa Maria
Tel. 633 402 063 - laxirucaforadada@tinet.cat

FULL D’INSCRIPCIÓ PER A L’ÚS DEL ROCÒDROM
Nom i cognoms:
DNI:

Data naixement:

Carrer, número, pis, ...:
Codi postal:

Població:

Província:
Telèfons: Casa:

Emergència1:

Mòbil:

E-mail:
1

Per avisar a algú en cas que prenguis mal durant una activitat

Ets soci de la Xiruca:

Sí

No

Tens llicència anual de la FEEC:

Sí

No

Quina llicència:

(si no l’ha tramitat la Xiruca, adjunteu fotocòpia)

Quins coneixements d’escalada tens:
Nivell:

cap

baix

mig

alt

Tècniques de xapar anant de primer
Tècniques d’assegurament del company
Maniobres amb les cordes
Nusos necessaris per a la pràctica d’escalada
Fes un breu resum de la teva experiència en escalada:

1. Declaro que sóc coneixedor de les normes d’ús, de les normes generals i de les normes de
seguretat de les instal·lacions del rocòdrom.
2. Sóc conscient que l’escalada és un esport de risc i que per culpa d’errades humanes es poden
produir accidents greus que en alguns casos poden ser mortals.
3. Sé que el C.E. La Xiruca Foradada no es fa responsable dels danys, lesions o accidents que
puguin ocórrer durant la practica de l’activitat al rocòdrom.
4. Per tant, em comprometo a complir les normes sense cap excepció i a fer ús de les instal·lacions
de forma correcte i sense assumir cap risc que posi en perill la meva integritat física o la dels
altres usuaris.
Data:
Signatura:

En cas de ser menor d’edat, cal signatura i DNI del pare, mare o tutor.

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d’aquest formulari, seran objecte de tractament i
s’incorporaran a una base de dades que és responsabilitat del Centre Excursionista La Xiruca Foradada, amb domicili a la
Plaça de la Vila, núm. 1 d’El Pla de Santa Maria. La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar les
activitats del rocòdrom i mantenir la relació i comunicació amb els seus usuaris. Com a persona interessada podeu
accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’oposició, d’accés, de rectificació i de cancel·lació
dirigint un escrit al Centre (a l’adreça postal indicada), o enviant un correu electrònic a l’adreça laxirucaforadada@tinet.cat.
Omplint degudament aquesta butlleta s’entén que doneu el vostre consentiment per a tractar les vostres dades personals
en les condicions esmentades. Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment, per
causa justificada i en els termes establerts per l’esmentada Llei orgànica.

