SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL CURS DE TÈCNIC i TÈCNICA D’ESPORT EN JUDO
- BLOC COMÚ, BLOC ESPECÍFIC I PERÍODE DE PRÀCTIQUES DE NIVELL II
- PERÍODE TRANSITORI (BARCELONA)
Del 5 d’abril de 2013 al 28 de febrer de 2014
Segell Registre

FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO
C/. SARAGOSSA, 7 - 08214 BADIA DEL VALLÈS
T. 93 747 97 57 - Fax 93 747 97 58
email: federació@fedecatjudo.cat

PT091302JUJU. ESPLUGUES-A

Cognoms ____________________________ Nom __________________ NIF
Data naixement __________ Lloc naixement ________________________________ Home
Dona
Domicili _____________________________________________ Núm. ___________ Pis ___ Porta ____
CP
Població ____________________________________ Província ____________________
Telèfon _____________ Mòbil ______________ c. electrònic ____________________________________
Titulació Acadèmica ____________________________________________________________________
Titulació Esportiva _____________________________________________________________________
Actualment treballo a ___________________________________________________________________
Empleneu la sol·licitud d’inscripció amb majúscules i lliureu-la juntament amb la documentació especificada, abans del 8 de març de 2013
______________________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

{

Tots els MONITORS DE JUDO titulats per la federació espanyola de judo abans del 15/07/1999 poden accedir
directament al curs de Nivell 2 (sempre que acompleixin el requisit acadèmic d’estar en possessió del títol
d’ESO, equivalent o superior, o haver superat la prova d’accés al cicles formatius de grau mitja o superior
Certificat de nivell –I de tècnic d’esport en judo en període transitori.
Acreditar disposar d’una assegurança mèdica per accidents en la pràctica esportiva
Fotocòpia compulsada de la llicència federativa en curs
Fotocòpia del document justificatiu de l’ingrés de la matrícula del curs
Acreditar estar en possessió del Cinturó negre segon Dan de Judo.

En el cas d’haver realitzat algun curs previ amb l’ECE especifiqueu; l’any d’inscripció, el curs realitzat i el lloc de realització:
________________________________________________________________________
Completar si ets menor de 18 anys:
Jo na/en (nom pare/mare/tutor/a legal) ______________________________ amb D.N.I ____________________ autoritzo al meu
fill/filla ________________________________ a realitzar aquest curs.
(signatura del pare/mare/tutor/a legal)

Quedo assabentat/da que la confirmació de la inscripció resta condicionada a la comprovació de les dades que faig constar en
aquest imprès, i em faig responsable de la seva autenticitat.
Alhora quedo assabentat/da que les classes i el material didàctic són en català.
Dono el meu consentiment perquè les dades del meu expedient puguin ser cedides a les entitats que col·laboren amb el Consell Català de l'
Esport
per a la realització dels diferents programes de la seva competència. SÍ
NO

___________________________________ , _______ d ___________________ de 2013
(signatura de la persona interessada)

