
 

la xiruca foradada 
centre excursionista 
el pla de santa maria 

FULL D’INSCRIPCIÓ I ACTUALITZACIÓ DE DADES 

Nom i cognoms:       

DNI:       Data naixement:       

Carrer, número, pis, ...:       

Codi postal:       Població:       

Província:       

Telèfons: Casa:       Mòbil:       Emergència1:       

E-mail:       
1
 Per avisar a algú en cas que prenguis mal durant una activitat 

 
Qui coneixes de la Xiruca Foradada (per nous socis):       
 
Dades: Núm. Compte bancari: ES  -    -    -  -      
 Titular del compte:       
 Tipus de llicència:       
 
Quines activitats de muntanya has practicat: 
 

Nivell: baix mig alt  Nivell: baix mig alt 

Senderisme     Esquí alpí (pista)    

BTT     Esquí de muntanya    

Vies ferrades     Esquí de fons    

Escalada     Raquetes de neu    

Barranquisme     Espeleologia    

Alpinisme     Caminades de resistència    

Curses per muntanya     Altres:          

 
Quines activitats de muntanya t’agradaria practicar: 

 Senderisme  Alpinisme  Espeleologia 

 BTT  Esquí alpí (pista)  Caminades de resistència 

 Vies ferrades  Esquí de muntanya  Curses per muntanya 

 Escalada  Esquí de fons  Altres:       

 Barranquisme  Raquetes de neu  

 
Notes:       Data:       

Signatura2: 
      

 
2 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 Centre i mantenir la relació i 
comunicació entre aquest i els seus membres. 
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. 


