AUTORITZACIÓ PATERNA / MATERNA
NOM DEL PARTICIPANT:

Encercla la teva resposta:


Autoritzo que es realitzin fotografies i filmacions durant les activitats del Campus Àlex Moreno i al
fet que siguin publicades, amb l'única finalitat d'il·lustrar aquestes activitats i que puguin servir
d'informació a aquest efecte, en web o altres suports relacionats amb el Campus:
SI



NO

Anar a la piscina, instal·lacions, sales de xerrada i restaurant al centre de la població i tornada a les
instal·lacions del Campus, caminant amb els corresponents entrenadors:
SI



/

/

NO

Pot banyar-se a la piscina (vigilada per un socorrista i per 12 entrenadors: màxima seguretat):
SI

/

NO

Si la resposta és "SI", assenyala de quina manera pot banyar-se:
Piscina gran, sól, sense bombolleta.
Piscina gran, sól, amb bombolleta.
Piscina gran, amb ajuda d'un monitor, i bombolleta.
Sól a la piscina petita.


En acabar, pot marxar sol a casa:
SI



/

NO

Autoritzo a excursió amb sortida en autocar (en cas d’estar programada en les activitats del
campus) sempre sota la supervisió i vigilància dels monitors i coordinadors:
SI

/

NO

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medico-quirúrgiques que fossin necessàries adoptar
en cas d'extrema urgència, sota la direcció facultativa adequada.
Nom i cognoms del pare / mare / tutor legal

NIF del pare / mare / tutor legal

Signatura

Sant Sadurní d’Anoia,

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de
caràcter personal, l'informem que mitjançant la complimentació del present formulari ens dóna el seu
consentiment perquè les seves dades personals i les del seu fill o tutelat siguin incorporades i tractades
en un fitxer de dades personals, garantint la seva seguretat i confidencialitat, amb la finalitat de la
prestació i comercialització dels nostres serveis, de manera que cal emplenar la totalitat dels camps
d'aquest formulari, entenent que les dades aportades han de ser certes i posats al dia, pel que preguem
que ens sigui notificada qualsevol modificació. Així mateix, atorga la seva conformitat amb la publicació
de les imatges captades en les que pugui aparèixer el seu fill o tutelat durant l'estada al Campus Àlex
Moreno, en qualsevol suport de l'empresa, per a les legítimes activitats del Campus.
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