FULL D’INSCRIPCIÓ
Nom .......................................... Apellits..................................................
D.N.I. ............................................... Població .........................................
Domicili ....................................................................................................
Província .................................................................... C.P. ....................
Tel .................................................... Data naixement ..........................
E-mail .............................................................................
Ruta escollida

Llarga

Membre de la FAM/ Federat

Curta
/ Soci/a Amics de Nonasp

Només dinar
Data i signatura

Informació per fer el pagament
Els preus són:
General: 15 €s
Membres de la FAM / socis Amics de Nonasp: 12 €
Nascuts des del 2003: 8 €
Només dinar: 7 €
Cal fer l'ingrés al número de compte
CAI
ES10 2086 0230 1033 0005 0816
BANTIERRA
ES39 3191 0184 2154 3698 8314
i enviar-nos el comprovant de pagament a l'adreça electrònica info@amicsdenonasp.org o al fax 976
63 64 16. Al concepte, si us plau, feu que hi figurin el vostre nom i apellits.
No es considerarà feta la inscripció fins que no s'hagi fet el pagament. La formalització de la inscripció
comporta l'acceptació de la totalitat de la normativa.
TERMINI MÀXIM D'INSCRIPCIONS: 1 D'OCTUBRE DE 2014
PLACES LIMITADES A 400 PERSONES
Respecta el recorregut per on passaràs. No deixos brossa ni modificos l'entorn.
Durant la Marxa Baix Matarranya / Nonasp podem fer fotos i vídeos on apareguis. Aquestes imatges
s’utilitzaran a títol informatiu i per a la promoció i difusió de la Marxa. Si no vols aparèixer a cap
d'aquestes imatges, clica la casella següent.
No dono permís per difondre les meves imatges
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat
Participants 5Marxa, la finalitat del qual és trametre informació sobre la Marxa Baix Matarranya / Nonasp. L'òrgan responsable
del fitxer és l'associació Amics de Nonasp i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició drets ARCO amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l'associació Amics de
Nonasp, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a info@amicsdenonasp.org o bé al
c/ Trinquet, 26, Nonasp (Saragossa).

