
Direcció LOCALITAT

TELÈFON DNI

Correu Electrònic

Club (en cas d'estar federat)

Data Naixement

CODI POSTAL

Full d'Inscripció al CAMPUS DE BEISBOL I SOFTBOL "Setmana Blanca" 
7 a l'11 de Març de 2011

Federació Catalana de Beisbol i Softbol - C/Vilamarí 28 baixos 1ª Barcelona (08015) - 93.424.02.25 / www.fcbs.cat / fcbs@fcbs.cat

Dades del nen/a

Nom 1r Cognom 2n Cognom

Té llicència amb algún club català?

Autorització del Pare - Mare -Tutor/a Legal

TELÈFON 1 Correu Electrònic

Nom 1r Cognom 2n Cognom

Nom de l'Escola

TELÈFON 2

Fitxa Mèdica

Pren algún tipus de medicament En cas de respondre positivament. Quin?

Número de CatSalut

Al·lèrgia a algún tipis de medicament? En cas de respondre positivament. Quin?

Al·lèrgia a algún tipis d'aliment? En cas de respondre positivament. Quin?

Observacions a tenir en compte:

El sota signant, actuant com a _____________ autoritzo al meu fill/a a inscirure's i participar al CAMPUS DE BEISBOL I SOFTBOL 
"Setmana Blanca", que organitza la Federació Catalana de Beisbol i Softbol a les instal·lacions Esportives de Can Torelló (Gavà) del 7 a 
l'11 de març de 2011. Aquesta autorització es fa extensiva a decisions quirúrgiques que fossin necessàries en cas extrem d'urgència. 
   
 A la ciutat de ___________________________ el dia _____ de _____ de 20 ___ 
   
 Signatura: 
   
 Nom del Signant: _____________________________________ 
  
 DNI: ___________________ 
   

Aquesta sol·litud  haurà d'anar acompanyada del comprovant de pagament bancari segons 
indica la Circular Tècnica 03.11 de la FCBS. 

  
Aquest document s'ha d'entregar l'ORIGINAL a l'oficina de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol: 
C/VILAMARÍ, Nª28, Baixos 1ª, Barcelona, 08015 
També es pot fer arribar una còpia escanejada, que es podrà considerar vàlida fins a l'arribada de l'Original per:  
Correu Electrònic: fcbs@fcbs.cat / director.tecnic@fcbs.cat 
 


Full d'Inscripció al CAMPUS DE BEISBOL I SOFTBOL "Setmana Blanca"
7 a l'11 de Març de 2011
Federació Catalana de Beisbol i Softbol - C/Vilamarí 28 baixos 1ª Barcelona (08015) - 93.424.02.25 / www.fcbs.cat / fcbs@fcbs.cat
Dades del nen/a
Autorització del Pare - Mare -Tutor/a Legal
Fitxa Mèdica
El sota signant, actuant com a _____________ autoritzo al meu fill/a a inscirure's i participar al CAMPUS DE BEISBOL I SOFTBOL "Setmana Blanca", que organitza la Federació Catalana de Beisbol i Softbol a les instal·lacions Esportives de Can Torelló (Gavà) del 7 a l'11 de març de 2011. Aquesta autorització es fa extensiva a decisions quirúrgiques que fossin necessàries en cas extrem d'urgència.
  
         A la ciutat de ___________________________ el dia _____ de _____ de 20 ___
  
         Signatura:
  
         Nom del Signant: _____________________________________
         
         DNI: ___________________
  
Aquesta sol·litud  haurà d'anar acompanyada del comprovant de pagament bancari segons indica la Circular Tècnica 03.11 de la FCBS.
 
Aquest document s'ha d'entregar l'ORIGINAL a l'oficina de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol:
C/VILAMARÍ, Nª28, Baixos 1ª, Barcelona, 08015
També es pot fer arribar una còpia escanejada, que es podrà considerar vàlida fins a l'arribada de l'Original per: 
Correu Electrònic: fcbs@fcbs.cat / director.tecnic@fcbs.cat
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