ELECCIÓNS Á ASEMBLEA XERAL DA FGC
Impreso para presentación de candidaturas á asemblea xeral (entidades deportivas)
(sociedades de caza, clubs e outras asociacións)

A/A XUNTA ELECTORAL
FEDERACIÓN GALEGA CAZA

A Entidade Deportiva denominada ________________________________________________________, e no seu nome o PRESIDENTE,
DON ___________________________________________ con D.N.I. nº _____________________ como representante legal da mesma,
con domicilio na rúa _____________________________________ nº _______ piso _______ municipio de ______________________
código postal _____ provincia __________________ teléfono __________________, Email _____________________________________,
maior de idade, con Licenza Federativa da FGC nº _________________________________________, ante a Xunta Electoral da
Federación Galega de Caza comparece e como mellor proceda, MANIFESTA:
Que dentro do prazo establecido no Calendario Electoral para as eleccións á Asemblea Xeral da Federación Galega de Caza, presenta a
CANDIDATURA da Entidade Deportiva denominada _____________________________________________________________________
a membro da asemblea xeral da FGC, polo ESTAMENTO DE SOCIEDADES, da CIRCUNSCRICIÓN ELECTORAL DE ____________________,
e declara baixo a súa responsabilidade que reúne todos os requisitos esixidos na normativa electoral.
Polo anteriormente exposto,

SOLICITA:

da Xunta Electoral da FGC se teña por presentada en tempo e forma a presente candidatura, e se proceda a estimala

previos os trámites oportunos, a cuxos efectos acompaña a seguinte documentación:
•

Fotocopia do DNI.

•

Fotocopia da licenza federativa da FGC en vigor, del e da entidade deportiva.

•

OUTROS _____________________________________
En _________________________, a _______ de ____________________________ de 2022

(Sinatura)

Os datos do que subscribe pasan a forman parte dunha base de datos da que é responsable a Federación Galega de Caza e, conforme ao disposto na vixente normativa de Protección de
Datos, serán tratados única e exclusivamente coa finalidade de dar cumprimento á prestación de servicios solicitados ou á relación profesional establecida, no seu caso, nembargantes
poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, portabilidade, cancelación e oposición na sede social da F.G.C. ou en
federacion@federaciongalegadecaza.com

