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Sol·licitud d’inscripció a les proves d’accés del 
Centre de Tecnificació d’Escalada Esportiva de Catalunya 

 
Nom i cognoms: DNI/Passaport: 
Adreça: Codi postal: 
Població: Província: 
Telèfon mòbil: Telèfon fixe: 
Adreça electrònica: 
Modalitat de llicència FEEC: Entitat: 
 
Els nous candidates han de justificar i/o lliurar els següents requisits per a realitzar la 
preinscripció: 
 
- Carnet federatiu de la FEEC, modalitat C o superior, amb habilitació FEDME de l’any 

2016 (fotocòpia del carnet). 
- Haver nascut entre els anys 2001, 2002, 2003 o 2004 (fotocòpia del DNI). 
- Historial esportiu: Resultats en competició  2014 i 2015 en el cas que n’hi hagin hagut, i 

vies d’escalada en roca (nom, grau, lloc, a vista/assajada). 
- Foto actual format carnet (impresa o digitalitzada). 
- Autorització materna, paterna (o del tutor legal). És necessari el document original per  a 

participar a les proves de selecció.  
- Comprovant de l’ingrés del pagament. 

 
Tots els esportistes de nou ingrés que accedeixin a les proves han de fer un ingrés de 10 
euros al número de compte següent: LA CAIXA, número 2100-3273-39-2200103233, 
indicant el nom i cognoms i “PROVES CTEEC”. Posteriorment, s’ha d’enviar un correu 
electrònic amb el comprovant de l’ingrés. 
 
Termini de presentació de sol·licituds 
 
Fins el 8 de gener de 2016 a la Direcció Tècnica de la FEEC (Rambla 41, pral. 0800 
Barcelona.), o a l’adreça electrònica brenda.puigredon@feec.cat. 
 
Proves de selecció 
 
Les proves de selecció se celebraran el dia 16 de gener de 2016 de 10.30 a 14.00 hores al 
local Sharma Climbing de Barcelona (Marroc 206, 08019 Barcelona). 
 
És imprescindible que hi assisteixin els pares dels menors d’edat i/o dels esportistes de nou 
accés. Els esportistes hauran de presentar l’original del DNI i del carnet de la FEEC. Per a 
realitzar les proves, hauran de portar el material propi d’escalada (peu de gat, arnés, 
magnesi i casc). 
 
 
 
 
La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) per a tractar-les, 
d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, 
dins de l’àmbit propi de la FEEC, per a poder dur a terme les funcions que té encomanades segons el seu Estatut, així com per a que 
les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les seves 
funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal o d’informació 
sobre persones.  
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