DATA: 06/06/16

ORIXE:

CIRCULAR XERAL Nº:

ESCOLA FEDERATIVA

Anula a:

PARA COÑECEMENTO:
ASUNTO:

05 -16bis

de data:

TODOS LOS CLUBES

ANEXOS EXAME TÉCNICO DE CINTO NEGRO DE JUDO DE 1º A 6º DAN

(ANEXO I)
FOLLA DE INSCRICIÓN INDIVIDUAL – VIA FEDERATIVA / VÍA CLUB

- EXAME C.N. DE JUDO O abaixo asinante solicita ser admitido as probas de pase de grao convocados pola Federación Galega
de Judo e D. A. para o día
de
de 2016, facéndome responsable da veracidade
de todos os datos e afirmando cumprir os requisitos, en caso contrario perderei tódolos dereitos do
exame, incluído o reembolso da cota do mesmo.
NOME E APELIDOS

VÍA: (Federativa ou Club)

CLUB

ESPECIFICAR CAL DAS DOUS

EXAME VÍA COMPETICIÓN (soo para aqueles candidatos que xa teñan os puntos concedidos).
EXAME VÍA TÉCNICA.
(Sinalar cunha cruz)

COTAS XERAIS EXAMES
Candidato a:
(Sinalar cunha cruz)

1º DAN
2º DAN
3º DAN
4º DAN
5º DAN
6º DAN

Dereitos do exame F.G.J
Tribunal Exame F.G.J
Tramitación de expediente F.G.J

Diploma Nacional
RFEJYDA

Total

48,90 €
78,10 €
101,40 €
154,80 €
214,30 €
306,60 €

148,90 €
178,10 €
201,40 €
254,80 €
314,30 €
406,60 €

100.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €

A presente folla de inscrición e a documentación solicitada debe ser remitida á Federación Galega de
Judo antes do día 04 de Xullo de 2016 xunto có xustificante do pagamento da cota correspondente na
conta:

LA CAIXA: ES33 / 2100 / 4831 / 9822 / 0000 / 8802
Os candidatos que non envíen toda a documentación completa xunto co xustificante do pagamento da
cota dentro do prazo non poderán examinarse nin vía federativa nin vía club no ano 2016.
Os datos aquí facilitados serán incorporados a un ficheiro inscrito na Axencia de Protección de Datos, cuxa titularidade corresponde á Federación Galega de Judo e D.A. A
finalidade deste ficheiro será a de levar a cabo a organización e a xestión dos campionatos, cursos, concentracións, exames e demais actividades organizadas pola
federación. Todos os datos requiridos son obrigatorios e necesarios e o participante declara que son certos. Da mesma maneira, o deportista acepta e consente que durante
a realización dos distintos eventos, cursos, campionatos, concursos e demais actividades organizadas por esta, póidanse realizar sesións fotográficas para a súa posterior
inclusión nas memorias anuais, na páxina Web da Federación (www.fgjudo.com) e demais documentación que teña como fin principal o fomento e difusión do Judo. O
participante, se o desexa, pode acceder, rectificar, cancelar e oporse ao tratamento dos seus datos dirixíndose á Federación Galega de Judo a través do correo electrónico
galiciajudo@fgjudo.com, ou na seguinte dirección: Praza Agustín Díaz nº 3 (Ptvo. Elviña). 15008 A Coruña acompañada de copia do DNI ou pasaporte. FEDERACIÓN GALEGA
DE JUDO E D.A. - Entidade de utilidade pública conforme a lei 3/2012 inscrita no Rexistro de Federacións da Xunta de Galicia nº 331
FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D.A. - www.fgjudo.com

pier@fgjudo.com

Entidade de utilidade pública conforme a lei 3/2012, do 2 de abril e Inscrita no Rexistro de Clubs e Federacións da Xunta de Galicia nº 331
Praza Agustín Díaz nº 3 (Polideportivo Elviña)- 15008 A CORUÑA - TLF. 981.133758 FAX 981.132440
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