www.copilot.cat
info@copilot.cat

Fes-te soci per només 15 Euros anuals i t’oferim:

FITXA SOCI ASSOCIACIÓ COPILOTS CATALANS

• Borsa de Treball: Per a què el pilot que requereixi els serveis d’un
copilot, es posi en contacte amb tu.

NOM ________________________________________________________________

• Un responsable de l’Associació a cada Ral·li per a qualsevol consulta.

DATA NAIXEMENT ______________________________________ SEXE __________

• Assessorament Jurídic i Esportiu.

ADREÇA _______________________________________________ PIS __________

• Assessorament en materials a utilitzar per al copilot.

POBLACIÓ ___________________________________________________________

• Perfeccionament i formació per a copilots de velocitat, regularitat o
raid, a preus especials. Serà impartit per un instructor amb experiència.
(Hores i dies concertats).
• Preus especials per a l’ equipació necessària per al teu copilotatge,
granotes, roba ignifuga, cascs, dispositius de retenció cervical, botins
i molt més.
• Llibretes a preus molt assequibles amb fulls de 100 Gr per a les teves
notes en ral·lis, on es podran anotar les preses de temps dels diferents
trams, observacions, consums, etc.

COGNOMS ___________________________________________________________

PROVÍNCIA __________________________________________________________
TELÈFON _____________________________________________________________
ADREÇA ELECTRÒNICA ________________________________________________
NÚM RAL.LIS FETS ____________________________________________________
Marcar amb una X el tipus de ral.li en que estàs més interessat/ada, en cas de
que un pilot vulgui posar-se en contacte amb tu.
Asfalt
Terra

• Bosses de copilot i més marxandatge.

Raids

• Ral·li Salut: Supera la duresa dels ral·lis, elimina rigideses i
contractures, millora l´ elasticitat muscular, apren reeducació postural
i potencia la concentració (Quiromassatge, Fisioterapia, Ostespatía).

Regularitat FCA

• Assegurances.

Marcar amb una X si tens disponibilitat o estas interessat en fer proves nacionals
o internacionals.

Informa’t, sense cap mena de compromís, de tot el que et pugui
interessar o qualsevol dubte que tinguis.
info@copilot.cat
www.copilot.cat
Fotos Portada: Abel Díaz - Ramon Puig

Regularitat FEVA

Los datos personales que se solicitan en el presente formulario serán tratados conforme la ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre,
de protección de datos de carácter personal. Así, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo
responsable es la associació copilots catalans, con domicilio en C/Josep Irla, 19 CP 08195-Sant Cugat del Valles (Barcelona)
La finalidad del tratamiento es dar trámite y respuesta a las consultas realizadas y/o de solicitud de información.Asimismo, le
informamos que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, modificación y cancelación de sus datos personales dirigiendo
por escrito a la dirección anteriormente indicada o solicitándolo por esta vía.

