
INSCRIPCIÓ     XXXXXXXXX X X X Marxa de la GaroinaMarxa de la GaroinaMarxa de la GaroinaMarxa de la Garoina           

 
Cognoms: __________________ ___________________ Nom: ____________________ 

 

Telèfon: ____________________________ Edat:___________ Sexe: ����Dona ����Home  

 

Població:______________________________________ Província:_______________ 

 

DNI:____________________-___ e-mail:______________@_________________.____ 

 
Marcar on correspongui (�)  

    

   ����SI  8€     ����XS  

Soc federat FEEC       Talla   ����S 

   o FCE-plus?**      samarreta  ����M 

    ����L 

����NO* 10€     ����XL 
 

Signatura***:               

 
Palafrugell, 24 de maig 2015 

 
*Inclou tramitació de l’assegurança temporal amb “Catalana Occident Assegurances” 
**FEEC=>Federació Entitats Excursionistes de Catalunya, FCE-Plus=> Federació Catalana Espeleologia mode multi-esport 
***De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD), l'informem de que les dades personals facilitades només seran usades per informar-los de possibles i 
futurs esdeveniments que l'Agrupació Excursionista Palafrugell pugui realitzar o de promoció de la mateixa. Tanmateix, 
pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant 
carta a AEP Can Genís, C/Cervantes, 8 17200 Palafrugell 
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