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Formulari d’inscripció a les proves d’accés 
al Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya 

 
 
Dades personals 
 
Nom i cognoms: …………………………………………………… DNI: …………………. 
 
Adreça: ……………………....……… Població: ………………… Codi postal: ………… 
 
Província: ………………………... Telèfon: ………………….  Mòbil: …………………... 
 
Modalitat llicència federativa: ……… Adreça electrònica: …………………................... 
 
Entitat: ………………………………………………………… Data naixement: ……........ 
 
 
Requisits 
 
- Llicència FEEC modalitat C, any 2020 
- Tenir entre 14 i 21 anys complerts durant l’any 2020 
 
 
Documentació a presentar 
 
- Full d’inscripció degudament emplenat 
- Fotocòpia del DNI 
- Fotocòpia de la llicència federativa 
- Fotocòpia del justificant de l’ingrés dels drets d’inscripció per a fer les proves 
- Currículum esportiu 
- Foto actual en format carnet (en paper o digitalitzada) 
- Certificat mèdic d’aptitud física per a la pràctica de l’esquí de muntanya 
- Autorització paterna, materna o tutor legal en cas de ser menor 
 
 
Pagament 
 
Tots els esportistes de nou ingrés que accedeixin a les proves han de fer un ingrés de 20 
euros al número de compte següent: LA CAIXA, núm. ES62 2100 3273 3922 0010 3233, 
amb el concepte (NomCognom_AccesCTEMC). 
 

  



 

 www.feec.cat 

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353 

Autorització per a menors de 18 anys per participar  
a les proves d’accés al Centre de Tecnificació d’Esquí  

de Muntanya de Catalunya (CTEMC) de la FEEC 
 

Nom i cognoms pare / mare / tutor: ........................................................................................... 

DNI / NIE / Passaport: ................................................................................................................  

Adreça: ....................................................................................................................................... 

Codi postal: ........................ Població: .......................................................................................  

Nom i cognoms del/la menor: ....................................................................................................  

Edat: ................. DNI / NIE / Passaport: ....................................................................................  

Adreça: ....................................................................................................................................... 

Codi postal: ....................... Població: ........................................................................................ 

Prova en la que participa el/la menor: ....................................................................................... 

....................................................................................................................................................  

 

Declara que assumeix tota la responsabilitat que es derivi de la participació del/la 
seu/a fill/a. I per tal de donar efectivitat a aquesta autorització, signa a continuació en 
el lloc i data indicats. 

 

Lloc i data: .................................................................................................................................  

 

Signatura pare / mare / tutor: .....................................................................................................  

 

 

 

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) per a 
tractar-les, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 
95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi de la FEEC, per a poder dur a terme les funcions que té encomanades segons el 
seu Estatut, així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu 
legal o per donar compliment a les seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de 
transferència de dades de caràcter personal o d’informació sobre persones. 
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