PRE-INSCRIPCIÓ
Seminari Tango Argentí
NOM I COGNOMS

ADREÇA
POBLACIÓ

PROVINCIA

TELÈFON
E-MAIL
Club/Escola/Entitat

Enviar aquest full de PRE-INSCRIPCIÓ a la FCBE per e-mail o fax
L’enviament d’aquest full em dona dret a obtenir una plaça com a alumne en el Seminari de Tango Argentí per
a formadors.
¿Ets instructor, monitor o tècnic d’alguna especialitat de ball?

Si

No

Si

No

Si

No

Quina ?
¿Estàs familiaritzat amb el Tango Argentí ?
Altres?
¿Estàs o has estat federat a la FCBE?

Federats : 330€

No Federats : 360€

PAGAMENT:
S’haurà enviar per e-mail a info@fcbe.cat una copia del justificant de transferència o ingrés bancari per
l’import total del seminari al compte de la FCBE: ES02 OO81 0142 7900 0137 9240
Codi SWIFF: BSABESRBXXX
L’ingrés haurà de figurar el nom i cognoms de l’alumne amb el concepte (STA) Seminari Tango Argentí
En cas de no assolir el nombre mínim d’inscripcions la FCBE retornarà l’import ingressat

De conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que les dades recaptades a través
del present formulari així com aquells que ens faciliti amb posterioritat, seran incorporats a un fitxer el responsable del qual és La Federació Catalana de Ball Esportiu, i
seran utilitzats per a la gestió, control i desenvolupament de les activitats relatives al seminari, jornada informativa o curs o al que s'inscriu, així com per a l'enviament de
comunicacions relacionades amb les activitats de la FCBE. Així mateix, se li informa que a qualsevol moment podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o
oposició mitjançant escrit dirigit a la Federació Catalana de Ball Esportiu situada al carrer viladomat 184-186 esc. A. 1r 3ª. 08015 Barcelona.

FCBE: Viladomat 184-186, esc.A 1r 3a 08015 Barcelona tel: 93 453 80 20

fax: 93 451 80 60 web: www.fcbe.cat

e-mail: info@fcbe.cat

