
XVI CAMPIONAT TERRITORIAL DE COMPAK SPORTING 2023 
 

12 DE MARÇ DE 2023 - CAMP DE TIR PLA DE L’OVELLA (ASCÓ) 
26 DE MARÇ DE 2023 – CAMP DE TIR LES PEDRERES (ULLDECONA) 

  
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ 

 

Nom i cognoms: .................................................................................................................................................... 
Data de naixement: ......./......../.............. DNI: ........................................ Telèfon: ............................................. 
Adreça: .................................................................................................................. Codi Postal: .......................... 
Localitat: ................................................................................... Província: ........................................................... 
Llicència federativa: ................................................................ E-mail: ................................................................ 
 
PREU INSCRIPCIÓ: 25 € per prova puntuable (50€ les dues proves) 
Transferència bancària al compte de la Territorial del BBVA ES22.0182.4475.4202.0000.5162, indicant com 
a concepte el nom i cognoms. 
 
Inscripció a la/les prova/es: 
� 12 de març de 2023 al Camp de Tir Pla de l’Ovella (Ascó) 
� 26 de març de 2023 al Camp de Tir Les Pedreres (Ulldecona) 

 
És obligatori complimentar tots els camps i signar la sol·licitud d’inscripció. 
 
Permisos específics (marcar la casella corresponent en cas afirmatiu): 
� Consento que s’utilitzi el meu número de telèfon per a què la Federació Catalana de Caça RT Terres 

de l’Ebre (FCCTE) pugui comunicar-se amb mi a través de la plataforma de missatgeria 
multiplataforma WhatsApp, millorant així la rapidesa i eficàcia de les diferents gestions i 
comunicacions. 

� Consento la publicació de la meva imatge a Internet, xarxes socials i altres mitjans similars per a 
difondre les activitats de la FCCTE. 

� Consento l’ús de les meves dades personals per a rebre publicitat de la FCCTE. 
 
Es podran retirar aquests consentiments en qualsevol moment. 
 
Signatura del participant 

 
 
 
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA és Responsable del tractament de les dades personals de conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, 
i seran tractats amb la finalitat de poder oferir-li el servei extern de comptabilitat. Els mateixos es conservaran durant no més temps del 
necessari per a mantenir la fi del tractament i no es comunicaran a tercers excepte obligació legal o aquells prestadors que actuen com 
a Encarregats de tractament. El tractament de les dades està basat en el manteniment i desenvolupament de la relació contractual. Pot 
exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició en Rambla Guipúscoa, 23-25 3 °C - 08018 Barcelona 
(Barcelona). E-mail: protecciodades@federcat.cat, així com el de reclamació a l’apdcat.gencat.cat. Dades de contacte del delegat de 
protecció de dades: dpo@federcat.com  


