Club Atletisme Sant Boi
G-59311068
Reg. entitats esportives: 03344
Estadi Municipal d’Atletisme Constantí Miranda
Carretera de l’Estadi, 0 · (08830) Sant Boi de Llobregat
Telèfon 93 630 87 57 · www.clubatletismesantboi.com

AUTORITZACIÓ PER A
PARTICIPANTS MENORS D’EDAT
DADES DEL PARE, MARE, TUTOR/A:
Nom _______________________ Cognoms ____________________________________________
DNI _____________ Telèfon _______________ E-mail ___________________________________
Adreça__________________________________________________________________________
Població ________________________________________________ Codi postal ______________
DADES DEL MENOR:
Nom_______________________ Cognoms ____________________________________________
DNI _____________________ Data de naixement _________________________________
MANIFESTO LA MEVA CONFORMITAT EXPRESSA I AUTORITZO que el meu fill/a, tutelat/da, les
dades del qual han estat assenyalades, pugui participar a la 33a Cursa Popular Vila de Sant Boi –
Quadis Autocentre; de conformitat amb allò establert en el reglament de la cursa i la inscripció de
l’esdeveniment esportiu, prèviament emplenada, eximeixo de responsabilitat expressament als
organitzadors de la prova dels danys i perjudicis que el menor pogués patir en realitzar i/o causar a
terceres persones; així com els danys que aquest pogués patir com a conseqüència de l’activitat
física i mental en la qual participa.
La persona que formalitza la inscripció a la cursa manifesta estar en perfecte estat de salut per a
realitzar l'activitat i assumeix la seva responsabilitat en cas de participar-hi patint una malaltia de
cor, vista, oïda, o dels aparells circulatoris, locomotor i digestiu.

______________________________ a _____ de ______________________ de 2018.
Signatura pare, mare, tutor/a

Imprimeix aquesta autorització i presenta-la quan vinguis a recollir el teu dorsal o bé emplena-la en el moment de la recollida de
dorsal si vens acompanyat del teu pare, mare o tutor/a.
AVÍS LEGAL: De conformitat 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
Club Atletisme Sant Boi (C/ Les Orioles, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat), amb la finalitat de possibilitar la participació del menor al
que representa en l'activitat de referència, d'acord amb la legalitat vigent. L'informem que en qualsevol moment podrà exercir els
drets d' accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes al Club Atletisme Sant Boi, mitjançant carta al
domicili anteriorment indicat o per correu electrònic a casboi.atletism@gmail.com indicant les seves dades personals identificatives,
còpia del DNI o document equivalent i dret exercitat.

