SOLICITUDE DE LICENZA
FEDERACIÓN GALEGA DE MOTOCICLISMO
Casa do Deporte, r/ Luis Ksado, 17 of. 14 – 36209 VIGO

FGM

SÓ TRIAL**

HOMOLOGADA

SÓ ENDURO**

SOCIAL FGM

XOGADE INFANT

ANUAL

*UNHA PROBA

*Lugar e data:

** Só validas para esa especialidade.
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1º Apelido
2º Apelido
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JUN CAD XUV ALV

VET

Nome
Email

DATA DE NACEMENTO:

DNI.:

ENDEREZO: r/

núm.:

LOCALIDADE:

CODIGO POSTAL:

piso:

Tlf.:
PROVINCIA:

CARNÉ DE CONDUCIR CLASE A: SI
Enviar fotocopia
CARNÉ DE CONDUCIR CLASE A: NON
– Enviar certificado médico aptitude física.
MOTO CLUBE POLO QUE PARTICPA NAS PROBAS: _________________________________________
Declaro coñecer os regulamentos deportivos motociclistas, adheríndome plenamente e sen reparos ós estatutos da F.G.M. e R.F.M.E., ás regulamentacións
que poida ditar no sucesivo, así como ás súas decisións en todo caso, e comprométome a que os meus compromisos publicitarios non me impedirán formar
parte dos equipos autonómicos ou nacionais se fose seleccionado para eles.
O solicitante que non estea en posesión do carné de conducir clase A (motos) deberá presentar certificado médico de aptitude para a práctica deportiva
motociclista. Os menores de 18 anos deben presentar autorización dos pais.
A Licenza de Piloto expedida pola FGM é válida exclusivamente para participar como piloto en probas e adestramentos federados con regulamento
particular aprobado pola FGM.
No nome da empresa tratamola información facilitada co fin de prestarlles o servizo solicitado, realizala facturación da mesma. Os datos proporcionados
conservaranse mentres se manteña a relación ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais. Vostede ten dereito a obter
confirmación sobre se a FEDERACIÓN GALEGA DE MOTOCICLISMO está tratando os seus datos persoais, ten dereito a acceder aos seus datos persoais,
rectificalos datos inexactos ou solicitar a supresión cando os datos xa non sexan necesarios. É responsable do tratamento do ficheiro a Federación Galega
de Motociclismo.
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