
INSCRICIÓNS ABERTAS ATA O 29 DE XUÑO ÁS 12.00 H
WWW.CHAMPIONCHIPNORTE.COM | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

PARA FORMALIZAR ESTA INSCRICIÓN

Debe efectuar antes do 29 de xuño ás 12.00 h. da mañá o pago de 5€ [adultos e veteranos]
1/ WWW.CHAMPIONCHIPNORTE.COM
2/ Fisicamente no Pavillón Municipal de Deportes, en metálico, con tarxeta de crédito ou mediante transferencia bancaria no seguinte nº de conta 
ES20 2100 1821 6802 0000 0539 [La Caixa], Concepto XII Travesía a nado + nome do participante. Unha vez efectuado o ingreso enviar por fax , 
e-mail ou en man o xustificante da operación, xunto con esta ficha debidamente cuberta. 

+ RECIBIRÁN TROFEO
· Os 3 primeiros de cada categoría (SUB 12, SUB 16, ADULTOS e VETERANOS (MASCULINO e FEMENINOS))
· Campión MASCULINO e FEMENINO, CAMPIÓN DE BAIONA MASCULINO e FEMENINO.

+ INFORMACIÓN
PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES   986 356 558
      deportes@baiona.gal

De acordo co establecido na lei orgánica 15/1999 de datos de carácter persoal, os seus datos serán incorporados a un ficheiro cuxos responsables son SERVIOCIO S.L. con domicilio en 
c/Vázquez de Parga nº 5 2° 15100 Carballo (A Coruña) e o Concello de Baiona, Rúa Lorenzo da Carreira, 17 (C.1.F. P3600300 B). Poderán exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e no seu caso oposición, dirixindo solicitude asinada por escrito, e achegando fotocopia do DNI, á sede de Serviocio ou ao Concello de Baiona. A participación pode supoñer 
a obtención de imaxes e a súa difusión incluíndo páxinas web corporativas de ambas as entidades. Así mesmo informamos que os seus datos poderán ser comunicados a compañías 
aseguradoras, administracións públicas e outros terceiros cando sexa estritamente necesario e así se autorice nunha norma con rango de lei.

DATOS DO PARTICIPANTE.

NOME E APELIDOS

DATA DE NACEMENTO    SEXO  HOME  MULLER

D.N.I.       TELF.

LOCALIDADE      MAIL

FEDERADO  SI NON   CENSADO EN BAIONA SI NON

CAMISETA.  XXL    XL           L           M   S       XS  1O-12

CATEGORÍAS. Marca a categoría na que participas

 

PARTICIPO NA “XII TRAVESÍA A NADO 2022” no Concello de Baiona o 
próximo Sábado 02 de xullo de 2022  ás 17.00 h aceptando a súa normativa.
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