
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

 

El nombre màxim de participants serà de 150. 

Preus 

FEDERATS 
FEEC* 

NO 
FEDERATS 

RETORN 
AUTOCAR 

18 € 22 € 9 € 

* Cal presentar el carnet de la FEEC. 

 

Nom  Cognoms  

 

DNI  Població  Edat  

 

E-mail  Mòbil de contacte  

A través del correu-e us enviarem informacions referents a la Caminada. Telèfon Mòbil que fareu servir durant la Caminada 

 

Has participat en alguna edició anterior de la Caminada Mollet-Montserrat?  

Disposo de llicència FEEC?  Nº llicència FEEC  

Vull tornar en autocar a Mollet    

 
Autorització per a la recollida de dades de participants en activitats esportives/esdeveniments 
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
l’informem que les dades recollides a partir del present formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de la 
FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA amb la finalitat de gestionar la inscripció en la present 
esdeveniment que organitza CLUB MUNTANYENC MOLLET. 
Tanmateix la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA, si ho creu convenient, podrà publicar els 
resultats de la l’activitat esportiva en els seu web o en la seva pròpia revista, així com mostrar els seus noms i cognoms a la 
llista de participants del Gestor d’inscripcions. 
També, l’informem que les seves dades seran cedides al CLUB MUNTANYENC MOLLET amb la finalitat de pugui organitzar 
l’esdeveniment i publicar els resultats esportius, a la qual s’ha inscrit. 
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: Rambla 41, pral. - 
08002 - Barcelona, així com a l’adreça del CLUB MUNTANYENC MOLLET, Pineda Fosca  6  "Casal La República", 08100 
Mollet del Vallès. 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a 
notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los d’acord amb les finalitats esmentades anteriorment. 
D’altra banda, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves imatges, obtingudes durant la seva participació de 
l’activitat esportiva corresponent a la present inscripció, a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altra mitjà electrònic o 
de premsa de la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA i del  CLUB MUNTANYENC MOLLET, 
sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment exprés 
podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat. 
A partir de l’acceptació del present formulari vostè  autoritza expressament el tractament de les seves dades de caràcter 
personal així com la publicació de  les seves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà, per la finalitat especificada, per part 
de la FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA i del CLUB MUNTANYENC MOLLET. 
 

Vull participar a la 4a Caminada de Resistència de Mollet-Montserrat 
 
 

https://maps.google.com/?q=Rambla+41&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Pineda+Fosca%C2%A0+6&entry=gmail&source=g

