Sol·licitud i compromís per a ingressar en l’esport de la Columbicultura
Núm.

_____.

En/ Na
_________
____________________________
nascut
el
de
de _____
, de professió
, amb D.N.I. nº
, amb domicili a la local·litat de
, C.P.
, província de
, carrer ________________________________ nº
.
Telèfon mòbil:_______________Correu electrònic:_____________________________
Que pertany al Club______________________________________________________
Representante si és menor d’edat:___________________________________________
DNI:____________________________Parentiu:_______________________________
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A vostè, amb el degut respecte, expose:
Que essent aficionat a l’esport de coloms esportius i desitjant practicar el mateix, enquadrat al Club citat
anteriorment, que és el que li correspon per ser la zona on resideix i té el colomer, és pel que,
SOL·LICITE que una vegada revisat i aprovat, autoritze l’ingrés del signant en l’esmentat esport,
acceptant pel present escrit que es compromet a respectar les següents clàusules:
PRIMERA.- Complir en la seua integritat els Estatuts, Reglaments i Normes de la Federació de
Columbicultura de la Comunitat Valenciana i totes les modificacions que es puguen introduir en els
mateixos, així com aquells altres de la regió, província o Club local del que l’associat depenga.
SEGONA.- Respectar als Delegats Federatius i a totes aquelles persones que ostenten càrrec dins de
l’esport i complir tot allò que en matèria esportiva li siga ordenat.
TERCERA.- En qualsevol ocasió, sempre que per això siga requerit, no posaré obstacle, pretext ni excusa
de qualsevol gènere, a totes aquelles inspeccions de colomar o registres de pretext de la que puguera ser
objecte per part d’inspeccions de la Federació Comunitària Valenciana, Provincial o del Club al que
pertany, o de persona autoritzada oficialment, com aquells altres que, pel seu caràcter d’autoritat civil o
esportiva ho creguen oportú.

CUARTA.- Abonar dins dels terminis, la llicència federativa i les quotes socials i estimar que tota demora
comportarà la baixa i separació de l’afició.

CINQUENA.- Dins del límit de recursos que en dret li corresponen, complir en el seu esperit i lletra les
sancions que li siguen imposades per faltes esportives comeses, acatant sempre les resolucions, tot i que
aquestes tinguen caràcter provisional, imposades pel President del Club i autoritze a la Federació
Comunitària Valenciana o Delegats a tal fi, per a desmuntar el colomar, retirant-lo del lloc destinat, si per
a això la ulterior arribar, sense dret, per la meua part, a reclamació alguna, sempre que haja transcorregut
el termini comminatori que em concedeix la Federació de Columbicultura de la Comunitat Valenciana.
SEXTA.- Si en virtut de la sanció imposada pels òrgans disciplinaris de la Federació de Columbicultura de
la Comunitat Valenciana se li imposara sanció que portara amb sí com accessòria, l’expulsió definitiva de
l’esport de la Columbicultura, i per tant, la pèrdua del dret a posseir coloms esportius, es compromet a
lliurar al club al que pertany o a la Federació tots els coloms de raça esportiva que tinga.
Esta sol·licitud i compromís, que accepta, la subscriuen els testimonis que avalen la seua petició
a
______
a
de
de 20
.
Firma,
Segell del Club
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TESTIMONIS I AVALADORS ESPORTIUS
Nom

Nº Llicència _________________
D.N.I ______________________

Nom

Nº Llicència __________________
D.N.I. ______________________

Sr. President de la Federació de Columbicultura de la Comunitat Valenciana.
NOTES: Si el sol·licitant és menor d’edat haurà de figura junt a la seua firma, la del seu pare, autoritzantlo.
Este imprés es complimentarà en totes les seues parts. S’haurà d’adjuntar fotocòpia del DNI del sol·licitant.
En el cas de ser menor d’edat s’adjuntarà fotocòpia del llibre de família.
En el supòsit de que provinga d’un altre club d’anys anteriors haurà de portar el trasllat d’aquest club
degudament emplenat.

DOCUMENT PRESTACIÓ CONSENTIMENT
El sota signant, En/Na ________________________________, major d’edat, amb N.I.F. _________, i
domicili
a
efectes
de
notificació
a
__________________________
C/
____________________________C.P. _______ mitjançant el present document.
DECLARA I MANIFESTA:
Que, AUTORITZA a la FEDERACIÓ DE COLUMBICULTURA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, en
endavant FEDERACIÓ DE COLUMBICULTURA, amb CIF G46585006 sítia al Carrer Sant Vicent Màrtir,
112 de València 46007 (València), a la recollida d’informació referida a les dades de caràcter personal de
qui subscriu i que a continuació es detallen, i al tractament informàtic d’aquestes dades, que es faciliten
amb el previ consentiment de qui firma el present document, per al seu tractament als fitxers de
FEDERACIÓ DE COLUMBICULTURA
DADES FACILITADES A FEDERACIÓ DE COLUMBICULTURA AMB CONSENTIMENT EXPRÉS :
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(X ) Nom i cognoms
(X ) Direcció, Població i Província
(X ) D.N.I.
(X ) Telèfon

(X ) Data de naixement
(X ) Imatge
( ) Compte corrent
( ).............................

El signant del present document, declara que ha sigut prèviament informat pel responsable o representant
de la FEDERACIÓ DE COLUMBICULTURA de:
* Que FEDERACIÓ DE COLUMBICULTURA, que té identificades activitats de tractament de les seues
dades personals amb la finalitat de servir com a suport d’informació a la gestió fiscal, administrativa,
comercial, comptable, que permeten optimitzar el servei prestat per FEDERACIÓ DE
COLUMBICULTURA.
* Que les dades de caràcter personal facilitades seran tractats de manera automatitzada i/o en format
paper.
* Que FEDERACIÓ DE COLUMBICULTURA, disposa de totes les mesures de seguretat, en matèria de
protecció de dades de caràcter personal recollides en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre.
* Que FEDERACIÓ DE COLUMBICULTURA, podrà cedir les dades personals facilitades amb objecte
de________________________________________________
Que poden dirigir-se a FEDERACIÓ DE COLUMBICULTURA, amb el fi d’exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió (dret a l’oblit) i portabilitat.
Per tot això, el sotasignat dóna la seua acceptació i consentiment per a que les seues dades personals
siguen tractades per la nostra empresa, fent-se responsable de la veracitat de les dades facilitades i de
les modificacions que puguen patir en el futur.
A Valencia, a _________________

Firma _______________________

