Inscripció
Weekend Pack
1.DADES PERSONALS
Nom:
Primer cognom:

Segon cognom:

DNI:

Codi Postal:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Data de naixement:

Sexe:

Home

Dona

País:
Nom i telèfon de contacte de persona a avisar en cas d'emergència:

Indiqueu si patiu alguna al·lèrgia o intolerància alimentaria:

Pertany a un grup que s'ha inscrit al Catalonia Trek Festival?

Si

No

En cas afirmatiu, indiqueu el nom i telèfon del responsable del grup:
Comentaris:

2. ACTIVITATS
Tria una sola activitat
Activitat 2 (senderisme): Sant Pere de Rodes, el millor mirador de l’Empordà
Activitat 3 (senderisme): De Cala Montjoi a Roses a traves de l’E12 (8 €)
Activitat 4 (senderisme): Circuit pel Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Activitat 5 (senderisme): Del Port de la Selva a Llançà per l’E12
Activitat 6 (senderisme): De Colera al coll de Belitres a traves de l’enllaç transfronterer de l’E12
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Activitat 8 (cultura): Ruïnes d’Empúries i visita a la bodega Espelt (DO Empordà) (25 €)
Activitat 9 (cultura): Els pobles del Baix Empordà medieval i castell de Montgrí
Activitat 10 (cultura): Visita a la ciutat de Girona (15 €)
Activitat 11 (cultura): Visita a la ciutat de Barcelona (25 €)
No vull realitzar cap activitat

3. TIPUS D’HABITACIÓ
Escolliu el tipus d'habitació que voleu:
Inscripció individual: Llit individual en habitació doble compartida.
Inscripció doble: Habitació doble amb llit de matrimoni.
Inscripció doble: Habitació doble amb dos llits individuals.

Atenció!
Si heu escollit inscripció individual passeu directament al punt 6. Si heu escollit
inscripció doble passeu al següent punt per omplir les dades del vostre acompanyant.

4. DADES ACOMPANYANT
Nom:
Primer cognom:

Segon cognom:

DNI:

Codi Postal:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Data de naixement:

Sexe:

Home

Dona

País:
Nom i telèfon de contacte de persona a avisar en cas d'emergència:
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Indiqueu si patiu alguna al·lèrgia o intolerància alimentaria:

Pertany a un grup que s'ha inscrit al Catalonia Trek Festival?

Si

No

En cas afirmatiu, indiqueu el nom i telèfon del responsable del grup:
Comentaris:

5. ACTIVITATS ACOMPANYANT
Tria una sola activitat:
Activitat 2 (senderisme): Sant Pere de Rodes, el millor mirador de l’Empordà
Activitat 3 (senderisme): De Cala Montjoi a Roses a traves de l’E12 (8 €)
Activitat 4 (senderisme): Circuit pel Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Activitat 5 (senderisme): Del Port de la Selva a Llançà per l’E12
Activitat 6 (senderisme): De Colera al coll de Belitres a traves de l’enllaç transfronterer de l’E12
Activitat 8 (cultura): Ruïnes d’Empúries i visita a la bodega Espelt (DO Empordà) (25 €)
Activitat 9 (cultura): Els pobles del Baix Empordà medieval i castell de Montgrí
Activitat 10 (cultura): Visita a la ciutat de Girona (15 €)
Activitat 11 (cultura): Visita a la ciutat de Barcelona (25 €)
No vull realitzar cap activitat
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6. RESUM
Participant 1
Activitat

Preu

Inscripció Catalonia Trek Festival – Weekend Pack
Activitat nº

60 €
€

:

€

Total participant 1

Participant 2
Activitat

Preu

Inscripció Catalonia Trek Festival – Weekend Pack
Activitat nº

60 €
€

:

€

Total participant 2

Total Participant 1 + Participant 2

€

7. VALIDACIÓ I PAGAMENT
Autoritzo la recollida de dades com a participant en l’esdeveniment:
Accepto que d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 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 el present esdeveniment.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: Rambla 41, pral. - 08002 Barcelona. 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 a l’esdeveniment 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, 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.
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Per finalitzar la inscripció s'ha de realitzar un ingrés de l'import total al següent número de compte,
indicant el vostre nom i cognoms i Inscripció Weekend Pack – CTF.

Compte bancari:

ES62 2100 3273 39 2200103233
Recordeu!
La inscripció no quedarà formalitzada fins que no s’enviï aquest formulari degudament
omplert i acompanyat del comprovant de pagament a l’adreça de correu electrònic:
info@cataloniatrekfestival.cat

Si teniu qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de l'adreça
de correu electrònic: info@cataloniatrekfestival.cat

Termini d’inscripció: 15 de març de 2017

Organitza:

Col·labora:

Amb el suport de:
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