
 

 

Formulari d’inscripció  
Proves d’accés a Monitor i Instructor 

Dades personals 

Nom i cognoms:  ........................................................................... DNI: ..........................................  
Adreça: ......................................................................................... Codi Postal: ..............................   
Població: .............................................................. Província: ..........................................................  
Telèfon: ................................................................ Mòbil: .................................................................  
Adreça electrònica: .............................................. Data de naixement: ............................................  
Modalitat carnet FEEC: ................... Entitat: ....................................................................................  
 

El sotasignat coneix i assumeix el risc que comporta la pràctica d’aquesta activitat 
 
Inscripció a les proves d’accés de l’especialitat 

Monitor d’excursionisme  
Instructor d’excursionisme 
Instructor d’escalada  
Instructor de descens de barrancs 

Requisits 

x Carnet federatiu de la FEEC 2017 i corresponent a l’especialitat. 
x Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o equivalent. 

 
Documentació a presentar 

x Còpia del DNI 
x Els aspirants a Instructors hauran de presentar el títol previ de Monitor o d’Instructor 

d’especialitat.  
x Còpia del comprovant de pagament dels drets d’inscripció: 

o Aspirants a Monitor: 30 €.  
o Aspirants  a Instructor d’excursionisme, escalada o descens de barrancs: 50 €.  

 
Fer l’ingrés al número de compte: ES62 2100 3273 39 2200103233 

 
 
Data: ………………………………………… Signatura: 
 
 
 
 
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. 
Autoritzo a la FEEC a la resa d’imatges meves per il·lustrar materials de difusió de la Federació. Les imatges podran ser utilitzades únicament 
en els mitjans de comunicació propis de la FEEC i sempre amb caràcter gratuït. Amb aquesta autorització em comprometo a no reclamar 
compensació i/o indemnització per la cessió d’imatge pertanyent a aquesta activitat. 


