AUTORITZACIÓ PER LA PARTICIPACIÓ DE MENORS D’
EDAT A CURSES ORGANITZADES PER DIR
CURSA DIR – GUÀRDIA URBANA DIAGONAL 2019

AVÍS

 LA PRESENT AUTORITZACIÓ S’HA DE FIRMAR PER TOTS DOS PROGENITORS (MARE I PARE).
 S’HA D’ADJUNTAR UNA CÒPIA DEL LLIBRE DE FAMILIA I DNI DEL MENOR.
 AQUESTA AUTORITZACIÓ S’HA DE LLIURAR A L’ORGANITZACIÓ EN EL MOMENT DE LA RECOLLIDA DEL
DORSAL DEL MENOR. LA FALTA D’AQUESTA AUTORITZACIÓ IMPLICA LA IMPOSSIBILITAT DE QUE EL
MENOR PARTICIPI.

DADES DEL PARTICIPANT:
Menors de edat: * Nom i Cognoms:
* Data de naixement:

* DNI:

REPRESENTANTS LEGALS DEL MENOR:
Mare: * Nom i Cognoms:
* Telèfon de contacte:

* Mail de contacte:

* DNI:

Pare: * Nom i Cognoms:
* Telèfon de contacte:

* Mail de contacte:

* DNI:

DECLAREM, com a representants legals del MENOR:
I.
II.
III.

IV.

V.

Que donem la nostra conformitat expressa i autoritzem a que el MENOR pugui participar en la Cursa.
Que coneixem i acceptem íntegrament el Reglament de la cursa, consentint en nom del MENOR en aquells
aspectes que es requereixi.
Que el nostre fill/a es troba en condicions físiques adequades i suficientment entrenat per participar
voluntàriament en aquesta activitat, i no pateix ninguna lesió o malaltia que es pugui agreujar i perjudicar
greument a la seva salut amb dita participació.
Que autoritzem a l’organització per subscriure un contracte d’assegurança amb la companyia que estimi
oportuna en la qual consti com assegurat el meu fill/a i donar així cobertura als danys que puguin sofrir a causa
de l’activitat física en la que participa.
Que de conformitat amb el que es preveu en el citat Reglament, autoritzem expressament a DiR (Gestora Clubs
DiR, SL, B-62849146) per fer l’ús de les imatges en suports fotogràfics i/o audiovisuals que es captin del MENOR
durant la cursa sense limitació temporal ni territorial i sense dret a contraprestació alguna, pel seu ús en els
mitjans de comunicació, on-line i off-line de DiR únicament amb fins divulgatius de la celebració de la carrera.

INFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
GESTORA CLUBS DIR, S.L. (c/ Industria, 90-92 entl. 08025 Barcelona). Info@dir.cat - 902.10.19.79
Delegat de Protecció de Dades: dadespersonals@dir.cat
FINALIDAT
Gestionar la participació del menor en la cursa i obtenir l’autorització dels representats legals.
LEGITIMACIÓ
Execució d’un contracte (permetre-li participar en la cursa en qual s’ ha inscrit).
A la companyia asseguradora d’accidents, i tercers prestadors de serveis necessaris pel desenvolupament
DESTINATARIS
de la cursa.
DRETS
Accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les dades, així com altres drets previstos en la informació addicional.
Informació addicional: Consulti la Política de Privacitat que heu d’acceptar en el formulari d’ inscripció de la cursa.
RESPONSABLE

FIRMA (del pare i de la mare):

______________________

______________________

DATA: __________________
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