
 
 

FULL DE VOLUNTARIAT 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: 
  IDIOMES : 

 
DIESI HORES EN  QUE POT FER EL VOLUNTARIAT (marcar amb una X):     

                                         DIVENDRES           DISSABTE                  DIUMENGE 

 

HORA /ES:  

AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES: 

EXISTÈNCIA D’ALGUNA CONDICIÓ MÈDICA: 
 

EL VOLUNTARI/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. 

• 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 funcions designades pel Comitè Organitzador.  
 

El servei de voluntariat inclou : 1 acreditació per la zona VIP PLAYER (esmorzar i dinar de divendres o dissabte, 
segons dia de voluntariat). Els voluntaris/es que ho fac in diumenge, tindran una acreditació pel VILLAGE VIP 
de                          diumenge. 
 

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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enviar inscripció voluntariat a atorner@wppt.es  
 

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

SIGNATURA DEL VOLUNTARI/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

