
 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ AL TORNEIG DE PRESENTACIÓ WPPT   
P&P LLEIDA 12, 13 i 14 de Novembre 2021 

NOM I COGNOMS:    

DATA NAIXEMENT:     SEXE: 

EMAIL:   MÒBIL:  

ASSOCIACIÓ O FEDERACIÓ:    CLUB:  

Nº LLICÈNCIA:      HCP P&P: 

VICTÒRIES MÉS IMPORTANTS: 
 

PREFERÈNCIA DIA DE JOC (marcar amb una X):  DIVENDRES DISSABTE  

TALLA POLO: 

AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES: 

EXISTÈNCIA D’ALGUNA CONDICIÓ MÈDICA: 
 

EL JUGADOR/A ACCEPTA LES SEGÜENTS CONDICIONS: 
 

• Seguir totes les normes Covid que estiguin vigents. 
• Complir amb les normes de conducta, etiqueta i de vestimenta. 

• Fumar només a les zones habilitades per fumadors. 
• Utilitzar la targeta de joc virtual. 
• Permetre ser filmat/da i fotografiat/da durant la prova de presentació del WPPT al P&P Lleida 

entre els dies 10 i 14 de novembre de 2021. 

• Permetre que el contingut audiovisual on aparegui el jugador/a es pugui utilitzar en el canals de 
comunicació digitals i tradicionals del WPPT i dels mitjans de comunicació que cobreixin la prova. 

• Acceptar les decisions del Comitè de Competició i del Comitè Organitzador. Una falta lleu serà 
penalitzada amb un avis verbal. La reiteració de faltes lleus, comportarà una falta greu. Una falta greu 
per part d’ un jugador/a significa la desqualificació immediata de la competició. 

 

 

El preu de la inscripció del Torneig de Presentació del WPPT és de 50,00€ per la jornada de divendres o dissabte. 
La inscripció inclou: 1 polo oficial del torneig + 1 bola del circuit WPPT + acreditació per la zona VIP PLAYER 
(esmorzar i dinar de divendres o dissabte, segons dia de joc). 
 

Els jugadors/es que juguin diumenge, tindran una acreditació per a dues persones pel VILLAGE VIP de 
diumenge: una pel jugador/a i l’altre pel seu acompanyant (han d’ entrar junts obligatòriament). 
 

El jugador està interessat en assistir al sopar de gala que es realitzarà al P&P Lleida el dissabte 13 de novembre a 
les 20.00h. El preu del sopar és de 50,00€  i l’aforament esta limitat a 60 comensals. En cas afirmatiu indicar el 
número d’assistents:  
 

El World Pitch & Putt Tour es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, 

d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD). Amb aquesta inscripció els 

jugadors accepten de forma addicional i voluntàriament, entrar a la base de dades del WPPT, i rebre totes les notícies referents a competicions 

organitzades pel WPPT, així como esdeveniments i noticies del circuit i del seus partners, sponsors i col·laboradors  que fan possible el desenvolupament del 

WPPT. 

 

Pagament mitjançant transferència bancària al compte IBAN ES67 0081 0114 4800 0186 9190  
SWIFT BSABESBBXXX 

(despeses bancàries a càrrec de l’ordenant de la transferència) 
Enviar inscripció i comprovant de transferència a atorner@wppt.es abans del 26 d’octubre 2021 

 

www.worldpitchandputttour.com 
www.wppt.es 
info@wppt.es 

 

SIGNATURA DEL JUGADOR/A 
 
 
 
 
 

INSERTAR FOTO DE 
PERFIL  

 
per acreditació a 

zones VIP PLAYER I 
VILLAGE VIP 

http://www.worldpitchandputttour.com/
http://www.wppt.es/
mailto:info@wppt.es

