SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
PER A JUGADOR/-A ESCOLAR
Temporada

Delegació insular

Club

Categoria

Nom de l’equip
Nom

Cadetfemení
Infantil
Mini
Pre-mini
Iniciació
Masculí
Masculí
Femení
masculí
femení
Masculí
Femení
Mixte

Cognoms
Data de naixement

DNI

Localitat de naixement

País de naixement

Nacionalitat

Telèfon 1

Domicili
Província

Província de naixement

Telèfon 2

Fax

Localitat
País

E-mail:

El Pare/Mare o tutor legal autoritza que el/la jugador/-a a
sobre nombrat, participi en una categoria inmediatament
superior a la corresponent a la seva edat.
Nom del pare/mare o tutor:

C.P:

DNI:

Pare/Mare/tutor/-a:

El metge col·legiat amb el n.		

, CERTIFICA:

haver reconegut al/a la jugador/-a sol·licitant i el/
la declara APTE tant per jugar a bàsquet en un equip
d’edat corresponent a la present sol·licitud, com en un
equip d’edat inmediatament superior a la mateixa.
El metge:

Signatura i segell

Data

Data

SERÀ OBLIGATORI L’APORTACIÓ DE CÒPIA DEL DNI PEL CÀS DE LES PRIMERES INSCRIPCIONS
Les dades facilitades mitjançant aquest formulari son tractades per la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS a fi de tramitació de llicències
i gestió de competicions i altres relacionades amb les funcions federatives. Les dades s’empraran per a facilitar la participació en actes esportius,
resolució d’expedients disciplinaris i sancionadors i designacions de l’equip arbitral dels partits. Només es comunicaran a la FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE BALONCESTO, a l’entitat asseguradora als efectes de l’assegurança federativa obligatòria, clubs esportius, així com a aquelles entitats públiques o
privades que resulti necessari pel compliment d’una obligació legal o de les finalitats expressades. Amb l’objectiu de promocionar el bàsquet i la millora
i qualitat d’aquest esport a les Illes Balears, la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS farà difusió a través de la seva pròpia website, perfils a
xarxes socials o per qualsevol mitjà, suport o format dades esportives del federat, vídeos i fotografies on aparegui, sense que aquestes activitats impliquin
un benefici econòmic a favor de l’afectat. La cessió inclourà tots els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de les imatges
captades durant els esdeveniments, partits i activitats organitzades o vinculades a la Federació. Els drets de accés, rectificació, oposició o cancel·lació
es poden exercir mitjançant escrit, acompanyant còpia del DNI de l’interessat, dirigit a la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS, carrer
Bernareggi nº6 de Palma (07014).
El sotasignat o el seu representant legal (en cas de menors d’edat) declara que l’interessat és apte per a la pràctica de l’esport i autoritza el tractament
i cessió de les seves dades d’acord amb aquestes clàusules, quedant sotmès a la normativa oficial vigent relacionada amb l’esport del bàsquet a les Illes
Balears i a la resta de normativa interna de la FBIB.

President/-a del Club

Segell del club

Jugador/-a

Pare/Mare/Tutor

