
 
FULL D’INSCRIPCIÓ 

Rambla de Guipúzcoa núm. 23-25, 3r B-C • 08018 Barc elona 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FALCONERIA  

16 de novembre de 2014 - Pla de Martís (Pla de l’Estany) GIRONA 

 

� FALCONER 

Nom i Cognoms:.................................................................................................................................... 

Domicili: ................................................................................................................................................ 

Codi Postal: .........................................................Província: ................................................................. 

Mòbil: .................................................................Telèfon: .................................................................... 

Adreça electrònica: ............................................................................................................................... 

DNI.: ...................................................... Data Naixement: ................................................................... 

Nom de la Societat de Falconeria de la qual és soci:............................................................................. 

Nº de Federativa: .................................................................................................................................. 

� AU RAPINYAIRE 

Nom: ........................................................................... Espècie: ........................................................... 

Any de naixement: .................................Sexe: .......................Núm. Targeta Tinença:.......................... 

Núm. Cites: ......................................................Núm. Anella:................................................................ 

 

L’import de la inscripció per a les Competicions de Sky Trial, vol ras amb Harris i vol ras amb Astor és de 38 euros el 

primer ocell i 33 euros  la resta  (només es podrà concursar amb una segona au, si faltessin concursants per la prova), i 

la inscripció a la Prova de Petites Aus , costarà 15 euros per ocell . La inscripció podrà fer-se per transferència a: 

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA, amb indicació del concepte i el nom, a la CAIXA DE PENSIONS Número ES32 

2100 0884 10 0200209289; S’enviarà copia de la transferència juntament amb el full d’inscripció (UN PER MODALITAT) 

a la FCC, al número de fax 932 683 795 o per e-mail a info@federcat.com. La data límit per fer la inscripció serà el 10 

de novembre de 2014.   

 
Indicar amb una X la competició a la que desitja participar:   

 

Sky trial amb perdiu                                                                   Vol ras amb Harris         

Prova petites aus                 Vol ras amb Astor                       

 

Per tal de saber el número de persones aproximat que es quedaran a dinar i preveure la quantitat 

de menjar necessari, marquin la següent casella si volen quedar-se a dinar al mateix camp un 

menú de 15 euros i en cas que vinguin amb família/amics escriguin també el nº de persones que 

seran: 

Dinar al mateix camp de vol                Número persones aproximat   


