AUTORIZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ DE MENORS DE EDAD - TALLER ARQUEOLOGIA

DADES PERSONALS DEL O LA PARTICIPANT (MENOR DE EDAD):
* Cognoms:

* Nom:

* Data de naixement:

/

/

* DNI (adjuntar fotocopia):

DADES PERSONALS DEL REPRESENTANT LEGAL DEL O LA MENOR que firma la present autorització, en la seva condició de (senyal una):
pare / mare,

tutor /tutora,

defensor/a judicial.

Avís: L'Autorització ha de ser signada per ambdós progenitors, quan són el pare i la mare els representants legals del menor. S'ha
d'aportar còpia del LLIBRE DE FAMÍLIA o declaració judicial del TUTOR O DEFENSOR JUDICIAL.
Madre /Tutor-a/ Defensor-a judicial
* Nom i cognoms:
* Telèfon de contacte:

* Correu electrònic de contacto:

* Direcció:

* DNI:

Pare
* Nom i cognoms:
* Telèfon de contacto:

* Direcció:

* Correu electrònic de contacto:

* DNI:

DECLARO:
I.

II.

III.

IV.

Que com representant legal del MENOR dono la meva conformitat expressa i autoritzo a que EL o LA MENOR pugui
participar en el TALLER D’ARQUEOLOGIA que se celebrarà del 25 de juny al 6 de juliol DE 2018, de les 8h a l’13h
del migdia.
Que el meu fill o filla / tutelat o tutelada es troba en condicions físiques adequades per participar
voluntàriament en aquesta activitat, i no pateix cap lesió o malaltia que pugui agreujar-se i perjudicar greument
la seva salut amb aquesta participació.
Que autoritzo a l'organització per subscriure un contracte d'assegurança amb la companyia que estimi oportú
en què consti com a assegurat meu fill o filla / tutelat o tutelada i donar així cobertura als danys que pogués
sofrir durant l’activitat en què participa.
Que de conformitat amb el que preveu el citat Reglament, autoritzo expressament a l’Ajuntament de Berga per
a l'ús de les imatges en suport fotogràfic i / o audiovisual que es captin del o la menor durant EL TALLER
D’ARQUEOLOGIA sense limitació temporal ni territorial i sense dret a cap contraprestació, per al seu ús en els
mitjans de comunicació on-line i off-line de l’Ajuntament de Berga únicament amb fins divulgatius de la
celebració dels Tallers per a joves organitzat per l’Ajuntament de Berga.

* EL FORMULARI S'HA DE LLIURAR DEGUDAMENT FIRMAT EL PRIMER DIA QUE ES PARTICIPA EN EL TALLER O PER CORREU ELECTRÒNIC A
JOVENTUT@AJBERGA.CAT ABANS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT.

FIRMA:

Berga, ……..…. de juny de 2018
AVÍS LEGAL: D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) l'informem que les dades
personals facilitades en aquesta autorització seran incorporades en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Berga (Plaça de Sant Pere, 1 08600
Berga), amb la finalitat de possibilitar la participació del o la menor a què representa en l'activitat de referència, d'acord amb la legalitat vigent.
L'informem que en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a
l’Ajuntament de Berga, mitjançant carta al domicili anteriorment indicat o per correu electrònic a ajberga@ajberga.cat, indicant les seves dades
personals identificatives, còpia del DNI o document equivalent i dret exercitat.

