AUTORITZACIÓ PER A MENORS DE 18
ANYS
XIV BAIXADA DEL PAJARITU 2019
AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ, CESSIÓ EXPRESSA I GRATUÏTA
DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRETS D’IMATGE DE
MENORS D’EDAT A L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA COLLA JOVE
DURANT LA XIV Baixada del Pajaritu, QUE ES CELEBRARÀ EL
DISSABTE 2 DE MARÇ DE 2019 A LA CIUTAT DE TARRAGONA
DADES DE LA PERSONA MENOR D’EDAT
Nom i cognoms de la persona menor d’edat:

.

Data de naixement:

.

DNI o Passaport:

Adreça:

.

DADES DEL PARE, MARE O DE LES PERSONES TUTORES
REPRESENTANTS

LEGALS

AMB

PÀTRIA

POTESTAT

I/O

TUTELA DE LA PERSONA MENOR D’EDAT
.

Pare, mare o tutor/a legal:
DNI o Passaport:

Telèfon de contacte:

.

Adreça:

Jo,

.

, amb DNI

, com a
, l'autoritzo a participar en la

pare, mare, tutor/a de

XIV Baixada del Pajaritu, que organitza l’Associació d’Amics de la Colla
Jove en les condicions establertes i en el decurs de la seva durada.
Accepto doncs, que l’horari i la responsabilitat de l’organització acaba
segons els horaris que es determinen en la publicitat de l’activitat.
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ASSEGURANCES:
L’Associació d’Amics de la Colla Jove manifesta que té contractada una
pòlissa d’assegurances per a la cobertura de la responsabilitat civil al
llarg del desenvolupament de la XIV Baixada del Pajaritu, així com una
pòlissa d’assegurances per la cobertura dels accidents que els/les
menors d’edat puguin patir durant la seva participació en la XIV Baixada
del Pajaritu, entenent per accident la lesió corporal derivada d’una causa
violenta sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat/da. Per
tant no quedaran cobertes aquelles patologies preexistents i/o prèvies o
amb origen forà, extern i/o aliè a la celebració de l’activitat, que en cas
d’existir, així com les conseqüències que se’n puguin derivar, restaran
sota la responsabilitat total i absoluta i a tots els efectes de cadascun/a
dels/ de les representant/s legal/s que ostenta/en la pàtria potestat i/o
tutela dels/de les menors, exonerant per tant, els subscriptors de les
assegurances esmentades, de qualsevol reclamació i/o denúncia que per
qualsevol concepte envers l’anteriorment exposat es pugui produir.
Per últim, dono consentiment de forma expressa i gratuïta per a l’ús de la
seva imatge (llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge) en documentació i mitjans
relacionats amb l’activitat publicades a la pàgina web de l'entitat o
qualsevol altre medi de comunicació.
Llei de Protecció de dades de caràcter personal:
Us comunica l’Associació d’Amics de la Colla Jove, als efectes del que
disposa la llei (Llei orgànica 15/1999 , de 13 de desembre), que les dades
que ens faciliteu en aquest formulari seran incorporades a la base de
dades generals de l’Associació d’Amics de la Colla Jove, per tal que
aquesta només en faci ús per a la seva consulta interna. I que aquestes
dades es faciliten voluntàriament per poder participar en aquesta activitat.
Signatura del pare, mare o tutor/a legal:
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Data:

