FULL DE DADES I AUTORITZACIONS
ACTIVITATS D'ESTIU 2017
CASAL ESPORTIU 1R TORN Matí - Matí/Tarda

CASAL ESPORTIU 2N TORN

Matí - Matí/Tarda

CASAL ESPORTIU CADET-INFANTIL 1R TORN Matí - Matí/Tarda
CASAL ESPORTIU CADET-INFANTIL 2N TORN Matí - Matí/Tarda
ESTADES DE TENNIS Matí

Torns: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ESTADES DE FUTBOL Matí

Torns: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

ESTADES DE TENNIS Matí/Tarda Torns: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ESTADES DE FUTBOL Matí/Tarda Torns: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Marcar les opcions a les que està inscrit, només un full per persona

NOM PARTICIPANT:

Telèfon urgències 1:

Telèfon urgències 2:

Nom tutor o responsable legal
DNI tutor o responsable legal
ALTRES DADES
Te al·lergia a cap aliment?
Te al·lergia a cap medicament?
Pren algun medicament?
Te cap malaltia crònica?
Es mareja i/o fatiga facilment?
Sap nedar? Nivell natació
Observació: En cas de malaltia comú o accident, els pares/tutors legasl del participant hauran de venir a recollir
al participant al lloc en el que es trobi el seu grup realitzant la seva activitat. Si no fos així, l'organització declina
qualsevol tipus de responsabilitat vers les possibles conseqüències que pugui patir el participant.

En/Na ..............................................................................................., com a tutor / responsable legal del
participant ......................................................................................................, faig constar que les dades del
present document són correctes i que conec i accepto el procediment a seguir en cas de malaltia comú i/o
accident. Tanmateix autoritzo l'assistència del meu fill/a a les excursions i/o sortides programades.
CONSENTIM EXPRESSAMENT I AUTORITZEM A SAB-URBÀ, SL per a que tractin les dades que
voluntàriament cedim d'acord amb el que disposa la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Directiva 46/95 de la
CEE. Limitant la nostra autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions
legítimes de Sab-Urbà, SL, en els àmbits de la Institució, els seus departaments, ens col·laboradors i
institucions annexes, així com la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns necessaris per
aconseguir el compliment dels seus objectiu.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982,
de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar a la pròpia imatge, també CONSENTIM
EXPRESSAMENT I AUTORITZEM a SAB-URBÀ, SL per poder publicar a la web, revistes del centre i cartells,
fotografies i vídeos on apareguin els sotasignats on siguin clarament identificables.

Si autoritzem

No autoritzem

En tot cas, el sotasignats tenen la possibilitat d'exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
en l'àmbit reconegut per la llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, mitjançant el que disposa el R.D.
1.332/1.994 de 20 de juny.
Sant Andreu de la Barca ______ de _______________ de 2017

Signat

*Ompliu aquest full i retornar al Complex l'll o el dia de la reunió informativa, recordar que és obligatori.

