FEDERAZIOKO LIZENTZIA ESKAERA
SOLICITUD DE LICENCIA FEDERATIVA DE COMPETICIÓN
LURRALDE FEDERAZIOA
FEDERACION TERRITORIAL

DENBORALDIA
TEMPORADA

MAILA / CATEGORÍA

KIROL-MOTA / MODALIDAD

NAN/DNI

IZENA/NOMBRE
ABIZENAK/APELLIDOS HELBIDEA/
HELBIDEA/DOMICILIO
KODE POSTALA/CODIGO POSTAL

HERRIA/LOCALIDAD:

HERRIALDEA/PROVINCIA

JAIOTZE DATA/FECHA DE NACIMIENTO:
SEXU/SEXO

NAZIOTASUNA/NACIONALIDAD

*E-MAIL
*Menores de 18 años, indicar el del tutor/a legal
KLUBA/CLUB:

(a)n, 201
En,

ko

aren
a

(e)(a)n.
de 201

de

El/la solicitante declara que los datos aquí contenidos son ciertos, que tiene conocimiento y acepta el COMPROMISO DEL/DE LA
SOLICITANTE que se detalla en el píe de página de la presente solicitud de licencia, por lo que firma dando su conformidad.

ESKATZAILEAREN SINADURA
FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE

Fdo.:

ADOS GURASOA EDO TUTOREA

ADOS KLUBA
CONFORME EL CLUB

Firma y Sello:

CONFORME EL/LA PADRE/MADRE O TUTOR/A

(Menores de 18 años - 18 urte azpi)

Fdo.:

Solicitud de licencia federativa EUSKAL HERRIKO IRRISTAKETA FEDERAZIO/FEDERACION VASCA DE PATINAJE
ESKATZAILEAREN KONPROMEZUA
1.- Ez dut inolako eragozpenen berririk eskatutako lizentzia eman ez diezadaten.
Ez dut urte bererako beste lizentziarik eskatu ez Federazio Nazional edo veste Autonomiko batean.
Eskaera hau eta lizentziaren erabilera nire ardurapean egiten dira.
2.- Ondoko hauek guztiek errespetatuko ditut: Espainiako legeria, bereziki Espainiako Irristaketa Federazioaren, Euskal Herriko Irristaketa Federazioaren eta nere
Lurraldeko Irristaketa Federazioarena.
Kiroltasunez eta garbiro parte hartuko dut irristaketa lehiaketa eta probetan. Jartzen dizkidaten zigorrak onartuko ditut, eta araudietan jasotzen diren instantzietan
aurkeztuko ditut alegazioak.
3.- Proba batean parte hartzen badut eta proba horretan dopinaren aurkako kontrola antolatzen badute, dopinaren aurkako Eusko Jaurlaritzaren araudiaren arabera,
kontro horiek niri egitea onartzen dut.
Onartzen dut analisien emaitzak jendaurrean erakustea eta nire kirol elkarteari, taldeari, zaintzaileari edo medikuari emaitzaren berri zehatz-mehatz ematea.
Onartzen dut nire gernuaren lagin guztiak Eusko Jaurlaritzaren jabetzara igarotzea, azterketak eskatzeko aukera izan dezaten, osasuna babeste aldera, betiere.
Onartzen dut nire medikuak eta nire kirol elkarteko edo taldeko medikuak Eusko Jaurlaritzari jakinaraztea, eskatzen diotenean, zer sendagai hartu ditudan eta zer
tratamendu jarraitu dudan lehiaketa jakin baten aurretik.
4.- Eskaera honetan jasotzen diren datuak Espainiako Irristaketa Federazioaren eta Euskal Herriko Irristaketa Federazioaren datu baseetan gordeko dira,
eskatzailearen lizentzia izapideak egiteko, halaxe ezartzen baitu datuak babesteko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, eta administrazio publikoei
utziko zaizkie, lan, gizarte segurantza eta zerga legeriak betetzearren.
- Titularrak, eskaera hau izenpetzen duenak, baimena ematen die Espainiako Irristaketa Federazioari, Irristaketa Lurralde Federazioari eta Euskal Herriko
Irristaketa Federazioari bere datuak erabiltzeko, bai eurek bai irristaketa ekitaldiak antolatzen dituztenek publizatatea egin dezaten.
- Baimena ematen dut nire datuak Kirol Kontseilu Gorenari eta Eusko Jaurlaritzari emateko, Espainiako Irristaketa Federazioaren eta/edo Eusko Jaurlaritzaren
aurrekontuak kudeatzeko xedearekin.
- Baimena ematen dut nire datuak aseguru konpainiei uzteko, kirol istripuen eta erantzukizun zibilaren estaldurak kudeatu ditzaten.
- Baimena ematen dut nire datuak bidaia agentziei uzteko, lehiaketetarako joan-etorriak antola ditzaten.
- Baimena ematen diet Euskadiko Irristaketa Federazioari eta bere barne daudenei nire irudia erabil dezaten irristaketa aktibitateaz berri emateko zein hedatzeko.
5.- Datuak babesteko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera, eskubidea daukazu edozein unetan zure datuetan sartzeko eta zuzenketak egiteko
edo datuak baliogabetzeko. Gure esku dauden datuak helbide hauetan aurkituko dituzu: Av. Julian Gaiarre 46, Bajo 48004 - Bilbo
-

Markatu gurutze batekin baimenik ematen ez badiezu Euskal Herriko Irristaketa Federazioari beren publizitatea bidaltzeko. Bidalketa hori Federazioak kontratatzen
duen enpresak egin dezake, irristaketa, edo, oro har, kirolaren gaineko sustapen interesgarriak jakinarazteko.

Gurutzerik egin ezean, puntu horietan jasotzen dena gauzatzeko baimena ematen duzula ulertuko da.

