I CAMPUS ANDREU FONTÀS
BANYOLES 2014

FITXA D’INSCRIPCIÓ
NOM:
COGNOMS:
DATA NAIXEMENT: ________________________________________
DNI:_ ____
CAT. SALUT:
MÚTUA:
ADREÇA:
LOCALITAT:
CODI POSTAL:
TELÈFONS:
NOM PARE / MARE / TUTOR:
E-MAILS:
AL.LÈRGIES:
MEDICAMENTS:
ALIMENTS:
OBSERVACIONS:

TALLA SAMARRETA: _
TALLA PANTALONS: _

OPCIONS D’INSCRIPCIÓ:
JUGADOR CE BANYOLES
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I CAMPUS ANDREU FONTÀS
BANYOLES 2014

PERMÍS D’UTILITZACIÓ DE IMATGE

Com vostès saben el nostre club disposa a Internet d’un espai WEB, que periòdicament s’està
actualitzant, on s’informa i es fa difusió de les activitats i notícies de la nostra Entitat.
En aquest espai WEB s’hi poden publicar imatges en les quals poden aparèixer,
individualment o en grup, jugadors o personal de l’Entitat realitzant activitats pròpies del Club.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució
Espanyola i regulat per la “Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo de protección civil
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen”, la directiva
d’aquest Club demana consentiment a pares, mares o tutors legals per a poder publicar
fotografies on apareguin els seus fills i/o filles, on aquests o aquestes siguin clarament
identificables.
És per això que els agrairíem que signessin la corresponent autorització
Atentament
L’organització
En/Na ........................................................................................ amb DNI ...........................................
autoritzo que la imatge del meu fill/filla .................................................................................................
pugui aparèixer publicada en fotografies corresponents a activitats organitzades pel CE BANYOLES a
l’espai WEB de la Entitat o en mitjans de comunicació esportius o publicitaris que cregui convenient el Club
amb la finalitat de millorar la imatge del mateix.

Banyoles, a ........... de ......................... de 2014.
Signat els pares o tutors legals

I CAMPUS ANDREU FONTÀS
BANYOLES 2014

AUTORITZACIÓ PER DESPLAÇAMENTS

NOM DEL JUGADOR/A: .......................................................................................

Autoritzo al jugador/a esmentat/ada, per desplaçar-se a jugar els partits i activitats
que es celebrin fóra de les nostres instal·lacions durant tot el temps d’estada en aquest club.

Per

això

allibero

de

qualsevol

responsabilitat

al

CE

BANYOLES

i

a

l ’ O R G A N I T Z A C I Ó D E L C A M P U S , al mateix temps q u e als pares, mares o
conductors dels vehicles que s’utilitzin per fer els desplaçaments en cas de qualsevol
accident que pugui ocórrer.

NOM DEL PARE / MARE / TUTOR .......................................................................

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

SIGNATURA

--- RESGUARD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------I CAMPUS ANDREU FONTÀS – BANYOLES 2014

NOM JUGADOR: ...................................................................
TORNS INSCRITS: ......................
HA PAGAT: .................... €

CONFORME

