
CLUB QUE SOL·LICITA EL CANVI

LOCALITAT

FULL DE SOL·LICITUD DE CANVI DE PARTIT

CAUSES QUE PROVOQUEN EL CANVI DE PARTIT 
  
 

Celebració d'actes municipals, esportius o públics ineludibles i degudament justificats.

Convocatòria de jugadors de la categoria per seleccions catalanes o espanyoles, o d'altres activitats de les 
esmentades federacions. Aquest extrem no inclou tècnics.

Causes de força major en la instal·lació que impossibiliten la celebració del partit

Causes meterològiques greus únicament a partir de la comunicació a la FCBS absn de les 18.00h del dia 
anterior al partit (Telf: 93.424.02.25)

Altres 
Especificar Causa:

Sol·licitud de Canvi:

Data de Partit Horari de Partit Terreny de Joc

PARTIT CATEGORIA

COMPETICIÓ HORA DE PARTIT

CAMP

Proposta realitzada pel Club que sol·licita el canvi:

PARTIT CATEGORIA

COMPETICIÓ HORA DE PARTIT

CAMP

DATA

DATA

Persona de Contacte del Club que Sol·licita el canvi Telèfon

Persona de Contacte del Club que Accepta el canvi Telèfon

Signatura representant del Club Segell Club

En aplicació de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran recollides i tractades de manera manual i/o automatitzada per la Federació Catalana de Beisbol i 
Softbol, i incorporades al fitxer corresponent registrat a l'AEPD per al manteniment de la relació establerta, la persona titular de les dades o tutor/a legal en el cas de menors, autoritza la utilització d'imatges personals per 
a la seva difusió. Les dades només seran cedides conforme a la legislació esportiva vigent i no seran cedides sense el vostre consentiment per a finalitats  diferents. 
Podeu exercir el vostre dret, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça carrer Vilamarí, 28 Bj 1º 08015 de Barcelona, acreditant la titularitat conforme a dret. 

 


FULL DE SOL·LICITUD DE CANVI DE PARTIT
CAUSES QUE PROVOQUEN EL CANVI DE PARTIT
 
 
Sol·licitud de Canvi:
Proposta realitzada pel Club que sol·licita el canvi:
Signatura representant del Club
Segell Club
En aplicació de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran recollides i tractades de manera manual i/o automatitzada per la Federació Catalana de Beisbol i Softbol, i incorporades al fitxer corresponent registrat a l'AEPD per al manteniment de la relació establerta, la persona titular de les dades o tutor/a legal en el cas de menors, autoritza la utilització d'imatges personals per a la seva difusió. Les dades només seran cedides conforme a la legislació esportiva vigent i no seran cedides sense el vostre consentiment per a finalitats  diferents.
Podeu exercir el vostre dret, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça carrer Vilamarí, 28 Bj 1º 08015 de Barcelona, acreditant la titularitat conforme a dret.
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