
Autorització de menors a la participació al Campionat de Natació

Els nens i nenes d’entre 11 i 16 anys només podran participar al Campionat de Natació de 
Festa Major 2022 a celebrar a les instal·lacions del  Casal Familiar de Viladecavalls si 
prèviament els pares o tutors heu signat i presentat una autorització a l’entitat.    

DADES DEL NEN  

Nom i Cognom        .............................................................................   

Data naixement ............................  Anys..........   

Telèfon 1      ........................          Telèfon 2........................ Telèfon 3..........................   

DADES DELS PARES   

Nom i cognoms del pare/tutor  ............................................................................... 

DNI ..........................  

Nom i cognoms de la mare/tutora  ......................................................................... 

DNI ..........................    

Adreça ................................................................................ 

Població .............................................................................  

Correu Electrònic : ............................................................................................................   

Autoritzo al meu fill a accedir sol a les instal·lacions del Casal Familiar i participar al Campionat 
de Natació de Festa Major 2022 del dia 9 de juliol de 2022 acceptant que els responsables del 
Casal puguin adoptar les decisions que creguin oportunes en cas que fossin necessàries i 
eximeixo de qualsevol responsabilitat al Casal Familiar  en cas que el meu fill/a tingui algun 
accident.  

Signatura pare/mare/tutor :                             

Data ....................................................................

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada 
que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la 
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant 
escrit presentat en el registre del Casal Familiar. Autoritzo al Casal Familiar, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús 
comercial de les fotografies i fer ús de les dades personals, per fer la tramesa d’informació general o especifica que pugui ser del 
meu interès.  D’acord amb el dret d’informació establert en l’article 12 del mateix RGPD, pot sol·licitar tota l’informació sobre el 
tractament de les seves dades personals a l’empresa CASAL FAMILIAR DE VILADECAVALLS a traves del correu electrònic   
administracio@casalfamiliar.com
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