
FEDRERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME 
c. Consell de Cent, 445, esc. A, 1-1 

08013 BARCELONA 
Tel. : 93 245 29 96 - Fax.: 93 265 17 07 - e.mail: webmaster@fca.cat 

 

  

CAMPIONATS, COPES, TROFEUS i 
CHALLENGES DE CATALUNYA DE KÀRTING 

Karting Mora d’Ebre 
9 i 10 de Setembre del 2017 

NÚMERO 

   

Num. Transponder 

      
 

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ A LA PROVA 
 

Segons Circular 1/Temporada 2017 Com.Kàrting. OPCIÓ A OPCIÓ B OPCIÓ C 

OPEN RACC    
 

 
 

 

ALEVÍ   341,00 €   387,00 €   

CADET   391,00 €   436,00 €   
 

JÚNIOR                
   466,00 €   511,00 € 

SENIOR   466,00 €   511,00 €   
 

 

 CONCURSANT PILOT  

Nom i Cognoms 
Nombre i Apellidos 

            

Adreça 
Dirección 

            

Codi Postal / Pobl. 
Código Postal/Pobl 

            

Mòbil / Fax 
Móvil/Fax 

            

Correu Electrònic 
Correo Electrónico 

            

DNI / NIF – Data naix 
DNI/Nif – F.Nacim 

            

Llic.Núm.- Copia 
Lic.Numero – Copia 

            

Representant 
Representante 

            
 
 

MECÀNIC ASSISTENT  / MECÁNICO ASISTENTE 

Nom i Cognoms / Nombre i Apellidos  Llicencia / Licencia  DNI 

                  
 

CARACTERISTIQUES DEL VEHICLE / CARACTERISTICAS DEL VEHICULO  

XASSÍS / CHASIS       
 

DADES FACTURACIÓ / DATOS FACT. Nom / Nombre:       CIF/NIF:       

Adreça / Dirección:       CP-Població / CD-Población:       Telf.:       

DRETS D’INSCRIPCIÓ / DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

FORMA DE PAGAMENT / FORMA DE PAGO – TANCAMENT D’INSCRIPCIONS / CIERRE DE INSCRIPCIONES 

La forma de pagament mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària a favor de:  
La forma de pago mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria a favor de: 
 FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME  

 
TANCAMENT 

INSCRIPCIONS 

Entitat / Entidad BBV  
04-09-2017 

CTA. CTE. ES95 0182 2383 5002 0173 6395  
 

ÉS OBLIGATORI EMPLENAR TOTES LES DADES, AL CONTRARI NO S’ACCEPTARÀ LA INSCRIPCIÓ 
Aquesta sol·licitud, ha de ser enviada per fax o correu electrònic en format PDF, juntament amb el corresponent dret d’inscripció (comprovant de pagament) a la 
Federació Catalana d’Automobilisme abans de les 19.00 hores del dilluns anterior a la celebració del  meeting. Per les inscripcions de pilots andorrans s’ha 
d’incloure en el preu de la inscripció 12,00 € de comissió que ens carrega la Caixa. 

 
ES OBLIGATORIO RELLENAR TODOS LOS DATOS, DE LO CONTRARIO NO SE ACEPTARÁ LA INSCRIPCIÓN 

Esta solicitud ha de ser enviada por fax o correo electrónico en formato PDF, junto con los correspondientes derechos de inscripción (comprobante de pago) a la 
Federació Catalana d’Automobilisme antes de las 19.00 horas del lunes anterior a la celebración del meeting. Para las inscripciones de pilotos andorranos 
se debe incluir en el precio de la inscripción 12,00 €  de comisión que nos carga la Caixa. 

 

El concursant pel sol fet de signar aquesta sol·licitud d’inscripció, se sotmet a les jurisdiccions esportives reconegudes pel Codi Esportiu 
Internacional i els reglaments de la Federació Catalana d’Automobi lisme, acceptant-los sense cap reserva, tant a sí mateix com pel seu 
conductor i tots els membres del seu equip. Aquesta sol·licitud està reservada al dret d’admissió per part de l’organització. 
La formalització de la inscripció implica pels concursants, pilots, i membres dels equips que formen part en la prova la cessió expressa i 
gratuïta, durant el màxim temps permès per la Llei, a la FCA de la facultat de captar, enregistrar, gestionar comercialment i  difondre les 
imatges i veu dels esportistes que els ocupen i vehicles participants en els termes i condicions que tinguin per convenient. Renunciant al 
dret d’aprovar el resultat de la gravació. 
En cap cas la FCA podrà utilitzar la imatge personal de persones físiques involucrades en una cursa per finalitats distintes a la mera 
retransmissió de l’event esportiu – ja sigui a través de mitjans de comunicació o de la comercialització de les imatges en reportatges 
editats o cinta de vídeo, dvd, internet, productes educatius – o per la promoció de l’esport. 
La signatura d’aquest document implica la cessió d’aquests drets al tenir el signant facultats per fer-ho. 
 

El concursante por el solo hecho de firmar la presente solicitud de inscripción, se somete a las jurisdicciones deportivas reconocidas por 
Código Deportivo Internacional y a los reglamentos de la Federació Catalana d’Automobilisme, aceptándolos sin ninguna reserva, tanto 
para si mismo como para el conductor y  todos  los miembros de su equipo.  
Esta solicitud está reservada al derecho de admisión por parte del organizador. 
La formalización de la inscripción implica para los concursantes, pilotos y miembros de los equipos que formen parte en la prueba la 
cesión expresa y gratuita, durante el máximo tiempo permitido por la LEY, a la FCA de la facultad de captar, registrar, gestionar 
comercialmente y difundir las imágenes y voz de los deportistas que los ocupen y vehículos participantes en los términos y condiciones 
que tengan por conveniente. Renunciando al derecho de aprobar el resultado de la grabación. 
En ningún caso la FCA podrá utilizar la imagen personal de personas físicas involucradas en una carrera para finalidades distintas a la 
mera retransmisión del evento deportivo –ya sea a través de medios de comunicación o de la comercialización de las imágenes en 
reportajes editados o cinta de video, dvd, internet, productos educativos – o para la promoción del deporte. 
La firma de este documento implica la cesión de esos derechos al tener el firmante facultades para hacerlo. 

 

Signatura del concursant/ Pare / Tutor o 
Representant legal del menor d’edat. 

 

             a,       
 


