INSCRIPCIÓ CURSES CAVALLS FIRA 2017
INSCRIPCIÓN CARRERAS CABALLOS 2017
(presenteu a l’Ajuntament de la Sénia fins al dia 2 de maig a les 13h )
(presentar en el Ayuntamiento de la Sénia hasta el dia 2 de mayo a las 13h)
GENETS
JUNIOR
Marqueu amb una creu (X) la cursa que participareu / Marcar con una cruz (X) en la carrera que participareis.

HIPÓDROM DEL PLA DE ROQUILLO
Data/fecha carrera : 7/05/2017
NOM CAVALL / NOMBRE CABALLO

(adjunteu còpia passaport equí ara i presentar original abans de la cursa a la taula de veterinaris)
(adjuntar copia pasaporte equino ahora y presentar original antes de la carrera en la mesa de veterinarios)

QUADRA:
GENET(aficionat)/JINETE(aficionados):
(Menors d’edat: adjunteu autorització paterna/ Menores de edad: adjuntar autorización paterna)

DADES FISCALS DEL PROPIETARI o REPRESENTANT
DATOS FISCALES DEL PROPIETARIO o REPRESENTANTE:
(als efectes de cobrament de premis/ a los efectos del cobro de premios)
(els premis es pagaran en vals / los premios se pagaran en vales)

NOM / NOMBRE:
DNI o NIF:

TELÈFON:

ADREÇA / DIRECCIÓN:
CODI POSTAL:

POBLACIÓ:

CORREU ELECTRÒNIC:

Signatura del propietari o representant /Firma del propietario o representante:

_

C. Tortosa, 1 · 43560 La Sénia · Tel. 977 713 000 · Fax 977 570 168 · CIF P-4304500-D

AUTORITZACIÓ PER A MENORS
CURSES DE CAVALLS DE LA SÉNIA
FIRA GASTRONOMICA 2017

El sotasignant, en la seva condició de pare, tutor o responsable del/la
menor

_, signa el present

document com a AUTORITZACIÓ del/la menor per a participar en les
curses de cavalls de la Sénia que tindran lloc a l’Hipòdrom del Pla de
Roquillo el dia 7 de maig de 2017, assumint els riscos que comporta
aquesta activitat i acceptant les normes fixades per a les curses.

SIGNAT:

_

DNI:

C. Tortosa, 1 · 43560 La Sénia · Tel. 977 713 000 · Fax 977 570 168 · CIF P-4304500-D

