
 
X VII CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CAÇA SANT HUBERT  

3 de setembre de 2022 – Coto Pons (Calafat)  
 
 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 
 

DADES DEL PARTICIPANT 
 

NOM COMPLET: ____________________________________________________________________________________________________ 
 
D.N.I.: _____________________________  ADREÇA: ____________________________________________________________________
            
C.P.: _______________________ POBLACIÓ: ____________________________________________________________________________
  
PROVÍNCIA:  ________________________________________ TELÈFON: ______________________________________________
      
NÚM. TARGETA FEDERATIVA: ______________________________________________ TIPUS: _________________________ 

 
DADES DEL GOS: __________________________________________________________________________________________________ 

 
NOM: _________________________________________________ RAÇA:   _____________________________________________________ 

 
SEX E: ________________________________________________ LOE: ________________________________________________________
          
PREU INSCRIPCIÓ:  75€ 
*EL DINAR ES RESERVA I S’ABONA (20€)  AL MATEIX  COTO UNA SEMANA ABANS: 670 52 37 75 (Marian) 

L’import de la inscripció es farà efectiu al cc/ES32 2100-0884-10-0200209289 
Indicant el nom del participant i la competició corresponent .  
 
El termini d’inscripció  fins el dimarts 30/08 i s’haurà d’enviar còpia de la documentació  a 
la Federació Catalana de Caça, per correu electrònic a : 
 

inscripcions@federcat.com  
  
DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE a adjuntar amb la inscripció: Targeta federativa – 
comprovant de pagament – cartilla gos on aparegui X IP i LOE  
 
És obligatori emplenar tots els camps, així com signar el present butlletí. 
Permisos específics (marqui la casella corresponent en cas afirmatiu): 
___ Consento que s'utilitzi el meu número de telèfon perquè la FCC es comunicar amb mi a través de la plataforma de 
missatgeria multi plataforma WhatsApp, millorant així la rapidesa i eficàcia de les diferents gestions i comunicacions.  
___ Consento la publicació de la meva imatge en Internet, xarxes socials i altres mitjans similars per a difondre les 
activitats de la seva entitat 
___ Consento el ús de les meves dades personals per a rebre publicitat de la seva entitat. Podrà retirar aquests 
consentiments en qualsevol moment. En el cas de persones menors de 14 anys o incapaços, haurà d'atorgar el seu permís 
el pare, mare o tutor del menor capaç. 
EXISTEIX UNA VERSIÓ AMPLIADA D'AQUESTA INFORMACIÓ A LA SEVA DISPOSICIÓ TANT EN LES NOSTRES OFICINES COM 
EN NOSTRA PÁGINAWEB. 

Signatura de l'interessat:    Signatura de l'interessat (en el seu cas, pare, mare o tutor): 
 
 


