
LLICÈNCIA FEDERATIVA

TEMPORADA 2017/18

FEDERACIÓ ANDORRANA DE NATACIÓ PREU: 25€
Centre Tecnificació Esportiva d'Ordino

C/Narciso Yepes s/n

AD300 ORDINO

Tel + 376 890371

correu electrònic: fan@fan.ad

web: www.fan.ad

NATACIÓ ESPORTISTA TÈCNIC

RENOV. ALTA

NOM I COGNOMS DE L 'ESPORTISTA:

DATA NAIXEMENT de L' ESPORTISTA:

ADREÇA:

CODI POSTAL/ POBLACIÓ:

Nº PASSAPORT-DOCUMENT IDENTITAT:

TELÈFON / CORREU ELECTRÒNIC PER CONTACTAR AMB PARES/TUTORS

El sotasignant, es compromet mitjançant la signatura d’aquest document a respectar i complir totes les normatives del M.I.Govern d’Andorra, del Comité Olímpic 

Internacional, del Comité Olímpic Andorrà, de la Federació Internacional de Natació Amateur, de la Lliga Europea de Natació i de la Federació Andorrana de Natació , 

encaminades a l’erradicació del dòping en l’esport i especialment en la natació.

L’incompliment d’aquestes normes i per tant el consum conegut i volgut de substàncies dopants, a més del greuge per la salut que de segur es produirà 

en el nedador li suposarà la retirada inmediata d’aquesta llicència i podrà comportar l’expulsió del nedador d’aquesta Federació.

A efectes del que disposa la llei qualificada de protecció de dades personals 15/2003 de 18 de Desembre del 2003, us informem que totes les dades personals que ens faciliteu 

a través de la  fitxa de llicència federativa de la FAN passaràn a formar part dels fitxers de la Federació Andorrana de Natació "Llicències"i en el cas de majors d'edat les dades personals

també passaràn a formar part del fitxer de la FAN "Cens Llicències"

Les dades personals recollides seràn tractades única i exclusivament per donar resposta efectiva a aquesta finalitat,el termini de conservació de les dades serà el necessari per a l'assoliment de la finalitat.

La FAN declina tota responsabilitat si la persona interessada no manté les dades actualitzades de forma que corresponguin a la realitat en cada

moment.

El sotasignant autoritza a la FAN a que la seva imatge podrà ser fotografiada i/o filmada quan participi o formi part de les activitats esportives

que la FAN organitzi o col.labori en l'organització . A més de poder difondre aquest material en canals i suports per a la promoció de l'espai sense fins comercials.

Si l’interessat, pare/mare o tutor no manifesta la seva voluntat explicita de no atorgar l’autorització, 

s’entén que gaudeix del consentiment del mateix per a poder utilitzar aquest material audiovisual. 

Serà responsabilitat de l’usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment. 

La FAN es compromet a complir la seva obligació de preservar la confidencialitat de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les, 

adoptant les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. 

El sotasignant  pare, mare,tutor……………………………………………………………………………………………………. Autoritza les sortides del esportista amb la Federació Andorrana de Natació per la

temporada 2017/18 fora del Principat d'Andorra en cas d'estar seleccionat per la FAN.

Si el titular és menor d'edat cal la signatura d'un responsable

Signatura:

A OMPLIR PER LA F.A.N

A OMPLIR PELS PARES_TUTORS

SEGELL CLUB/SIGNATURA 

CLUB:

LLICÈNCIA ANDORRANA

N.SINCRONITZADA DELEGAT

A OMPLIR PEL CLUB:MARQUEU AMB UNA "X"
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