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FEDERACIÓN HÍPICA GALEGA

AUTORIZACIÓN PARA A OBTENCIÓN DA LICENZA FEDERATIVA DE
DEPORTISTAS MENORES

D.________________________________________________
con
enderezo
en
______________________________________
e
DNI
______________________
Solicita á FEDERACIÓN HÍPICA GALEGA, a expedición da licenza federativa
para o seu fillo/a___________________________________________ Nacido o
______________________________ E DECLARA:
1. Que autoriza o seu fillo/a _____________________________________,
sobre o que ostenta a patria potestade con toda a extensión que lle
concede o código civil, para a práctica dá equitación, asumindo
expresamente os riscos inherentes que comporta esta actividade
deportiva.
2. Que acepta sen reservas, o regulamento e as normas federativas e
moi especialmente as referentes á participación dos deportistas
menores nas competicións hípicas.
3. Que coñece as prestacións do seguro deportivo que vai ser subscrito
xunto coa expedición da licenza federativa.
4. Que exonera á Federación Hípica Galega e á Real Federación Hípica
Española, de calquera responsabilidade no accidente que o seu
fillo/a poida ter, durante calquera competición deportiva oficial.

Conforme o solicitante coas condicións que anteceden, sendo obrigatorio
cumprimentar esta autorización na data de alta do xinete/amazona e
recordando que non é necesario nas sucesivas renovacións, exténdese por
duplicado o presente documento e asínao en ______________ a data de
________________________

TODAS AS LICENZAS VENCEN O 31 DE DECEMBRO DO ANO EN CURSO

Segundo a LO 15/1999, informámoslle de que os seus datos forman parte dun ficheiro, responsabilidade de
FEDERACIÓN HÍPICA GALLEGA con domicilio en C/Fotógrafo Luis Ksado 17,Oficina 5, 36209 VIGO (Pontevedra),
coa finalidade de xestionar torneos, campionatos e eventos organizados pola federación e licenzas tramitadas
pola mesma. Os seus datos serán cedidos a REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA ca finalidade de xestionar
correctamente as bases de datos de federados. Poderá exercitar os seus dereitos dirixíndose por escrito á
dirección sinalada, anexando fotocopia do DNI.

