
 
Sol·licitud d’ingrés a la Federació Catalana d’Airsoft 

 
En/na _______________________________________________________, 
com a Secretari/a de l’Associació _________________________________,  
inscrita com a associació amb el número __________, al Registre d' Entitats 
de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
 
CERTIFICA: 
 
1.- Que sol·licita l’ingrés a la Federació Catalana d’Airsoft. 
 
2.-Que actualment les dades de l’ Associació son: 
Número de Registre a la DGDEJ: ________________ 
NIF: ________________-____ 
Adreça: _______________________________________________________ 
C.P.: _______________ 
Població: _______________________________________ 
Província: ___________________________________ 
Telèfon de contacte: __________________________ 
Persona de contacte: _________________________ 
Pàgina Web: _______________________________ 
Correu electrònic: __________________________ 
 
3.-Que el cens actual de l’ Associació es compon per _____ persones: 
Nom i Cognoms                                       D.N.I.            Data de Naixement 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 
________________________________  __________-___  __/___/______ 



 
4.- Que designen com a representants de l’Associació davant la Federació: 
En/na ____________________________________________ 
D.N.I. ________________-___ 
En/na ____________________________________________ 
D.N.I. ________________-___ 
 
 
5.- Que tots els socis de l’associació es comprometen a complir totes les 
normes dictades per la Federació Catalana d’Airsoft, mitjançant els seus 
Estatuts, Reglament de Règim Intern, Normatives de Joc, o qualsevol altre 
mitjà. El compliment d’ aquest compromís es indispensable per assolir la 
condició de Jugador d’Airsoft Federat com a soci d’ una associació membre de 
la Federació Catalana d’ Airsoft. 
La validesa d’ aquest document es indefinida, i quedarà rescindit quan el soci 
causi baixa de l’ associació a la que pertany, o quan l’ associació causi baixa 
de la Federació. 
En cas d’ incompliment de qualsevol norma dictada per la Federació Catalana 
d’Airsoft, les assegurances contractades per la Federació a favor del Jugador, 
així com la possibilitat de beneficiar-se de qualsevol acord comercial o de 
formació negociat per la Federació, i la condició de Jugador Federat, quedaran 
en suspens mentre no quedi resolt l’ expedient informatiu que s’ obrirà a l’ 
associació a qui pertanyi el Jugador. Si l’ expedient informatiu derives en un 
expedient disciplinari, la situació de suspens es mantindria fins a la resolució 
d’ aquest. 
Durant el període de suspens, la Federació reclamarà a l’ associació a qui 
pertanyi el Jugador la documentació que acredita a aquest últim com a 
Jugador Federat. 
La Federació Catalana d’ Airsoft es reserva el dret d’ actuar legalment contra 
el Jugador en el cas de que aquest es negui al retorn de la documentació que 
l’ acredita com a Jugador Federat, o en el cas en que el Jugador fes us de les 
assegurances o es beneficies de la condició de Jugador Federat mentre duri el 
període de suspens. 
 
I perquè així consti signo aquest certificat, a ___de____ del 20___ 
 
El Secretari                                                    Vist i Plau, El President 
<nom i cognoms>                                           <nom i cognoms> 
 
<DNI>                                                           <DNI> 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


