SOLICITUDE DE MATERIAL INDIVIDUAL DA E.G.E.
NOME E APELIDOS

NIF

TLF. DE CONTACTO

CLUB

ACTIVIDADE E FINALIDADE DA MESMA
LOCALIDADE E DATA DA ACTIVIDADE

Nº DE PEZAS DE MATERIAL

C.I.F. G-15062193

Inscrita co nº 5 no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia

• CASCO CON ILUMINACIÓN DE ESPELEOLOXÍA ............................
• ARNÉS COMPLETO DE ESPELEOLOXÍA .......................................
Arnés pélvico con maillón, Arnés de peito, Bloqueador ventral, Puño e pedal + Mosquetón, Descensor
stop con Mosquetón de seguro + Mosquetón de freo, Cabos de ancoraxe con dous mosquetóns,
Bolsa/saca individual para arnés.

• CASCO DE CANÓNS .......................................................................
• ARNÉS COMPLETO DE CANÓNS...................................................
Arnés pélvico, Descensor oito con mosquetón HMS con seguro, Cabos de ancoraxe con dous
mosquetóns asimétricos.

O asinante deste impreso comprométese a devolver ou repoñer o material
solicitado en perfecto estado e condicións de uso.
En caso de perda, o asinante abonará á FGE o importe que esta indique.
Regulamento da FGE:
Art. 44: A solicitude realizarase con SETE días de antelación, mesmo cando a retirada
do obxecto fágase directamente nos locais da FGE. O mesmo enviarase a través dunha
empresa de transporte con entrega a domicilio, correndo o peticionario cos gastos de envío e
devolución.
Art. 45: A devolución do material limpo e seco realizarase, como máximo, ao TERCEIRO
día de finalizada a actividade.
Art. 46: Calquera deterioro, por neglixencia ou mal uso do obxecto do empréstamo, será
emendado polo peticionario coa súa reparación ou reposición, segundo proceda.
Segundo a Asemblea Xeral e Comisión Delegada do 17/12/2016, a cota de abono do equipo para
infantís e xuvenís é de 5€, e para maiores é de 10€. Poderase solicitar para cursos, actividades de
promoción e divulgación que organicen os clubs deportivos, a FGE e a EGE.
En
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de 201__

Sinatura e selo

ADHERIDA A:
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