ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GMVERTICAL
Pavelló Poliesportiu de Riells i Viabrea
Avinguda Can Salvà, 100
CP 17404 Riells i Viabrea (Girona)
www.gmvertical.cat info@gmvertical.com

OBJECTIUS
Els objectius del curs se centren en difondre els coneixements teòrics i pràctics relatius a l’espeleologia,
procurant donar la visió pluridisciplinar científica i esportiva que correspon a l’activitat, i també oferir la
possibilitat d’integrar-se al GEG per aprofundir en els coneixements adquirits i continuar practicant
l’espeleologia.
Nom i cognoms
N.I.F.
Data naixement
Domicili
Població
C.P.
Telèfon/Mòbil
Correu electrònic
Núm. Seguretat social
El preu inclou el curs d’iniciació d’espeleologia amb el corresponent certificat d’assistència, el préstec de
material tècnic, un any de quota com a soci del GEG i la llicència federativa anual amb la corresponent
assegurança.
Preu: 250€
Cal llegir detingudament les següents normes abans de formalitzar la inscripció:
L’alumne es compromet a seguir les indicacions dels responsables de l’activitat. L’alumne seguirà les
normes de seguretat orals o escrites que els responsables de l’activitat estableixin, alliberant-los de tota
responsabilitat de danys o d’accident per imprudència d’aquests. GMVertical no es farà responsable dels
perjudicis que pugui ocasionar l’alumne al no seguir les indicacions del responsable de l’activitat. Qualsevol
alumne que no segueixi les normes de convivència, respecti la natura o presenti poc interès per les matèries
de les activitats serà exclòs si la direcció ho considera oportú. La direcció de GMVertical es reserva el dret
d’efectuar canvis i modificacions si ho considera adient.
Al formalitzar la inscripció cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI.

Data:

Signatura sol·licitant

D'acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades en
aquest formulari seran tractades en un fitxer titularitat de l’Associació Esportiva GMVertical, aquesta tractarà les dades
amb confidencialitat y només amb el fi de gestionar la vinculació que vostè manté amb l’Associació Esportiva
GMVertical, i per enviar-li informació relacionada amb l’Associació Esportiva GMVertical. Els enviaments per mitjans
electrònics es realitzaran complint amb l’establert a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
informació i comerç electrònic (LSSI).Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així
com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per això haurà de dirigir-se a l’Associació Esportiva GMVertical, per
correu electrònic a info@gmvertical.com.

