AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ PER MENORS D’EDAT
CURSA CEC - COLLSEROLA DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
Nom i cognoms del/la menor:
Data naixement:
DNI/NIE/Passaport:
_______________________________________________________________________________________
Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a legal:
DNI/NIE/Passaport:

Telèfon de contacte:

Adreça:

Població:

CP:

AUTORITZO AL/LA MENOR:
A que participi a la Cursa Collserola del Centre Excursionista Catalunya, 2022. Reconec haver llegit i haver estat informat de les
característiques de l’activitat, el grau de dificultat, l’equipació necessària i les normes de seguretat i comportament facilitades per
l’organització i declaro que el/la menor participa de forma voluntària a la cursa. Assumeixo íntegrament els riscos i les
conseqüències derivades de la seva participació, exonerant de tota responsabilitat a la organització, col·laboradors, patrocinadors
i altres participants, per qualsevol dany físic i/o material que es produeixi en la persona del/la menor i, per tant, renuncio a
interposar denúncia i/odemanda i/o qualsevol reclamació contra els esmentats.
Em comprometo a fer-me càrrec en tot moment de la seguretat i comportament del/la menor i em comprometo a complir i fer
complir al/la menor les normes i els protocols de seguretat establerts per l’Organització de la Cursa Collserola del Centre
Excursionista Catalunya i seguir i fer seguir les instruccions i acatar i fer acatar al/la menor les decisions que prenguin els
responsables de l’Organització (monitors, jutges, metges i organitzadors) en temes de seguretat.
Que autoritzo als Serveis Mèdics de la prova a que practiquin al/la menor qualsevol cura o prova diagnòstica que ells considerin en
qualsevol moment de la prova, l’hagi o no sol·licitat. Davant dels seus requeriments, em comprometo a fer abandonar al/la menor la
prova i/o permetre la seva hospitalització, si ells ho creuen necessari per la salut del/la menor.
Així mateix, autoritzo a l’Organització a captar per qualsevol mitjà (fotografia, filmació o gravació, etc…) la imatge del/la menor,
sempre i quan estigui exclusivament relacionada amb la seva participació a la Cursa Collserola del Centre Excursionista Catalunya i
a no percebre cap tipus de contraprestació a canvi. Autoritzo a l’Organització a fer ús de la mencionada captació del/la menor en
la promoció i publicitat de la Cursa Collserola del Centre Excursionista Catalunya per qualsevol mitjà i a no percebre cap tipus de
contraprestació a canvi.
Igualment i d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment explícit per a utilitzar les imatges del/la menor captades mitjançant fotografia i/o
vídeos realitzats per la nostraentitat, amb la finalitat de publicar-les en la nostra pàgina web així com en les diferents xarxes socials
o altres mitjans de comunicació.
He llegit i accepto les condicions del reglament de la prova.

Lloc i data:
Signatura del pare, mare o tutor/a legal:

*Aquest document s’haurà de lliurar a l’Organització. Sense ell s’anul·larà la participació del/la menor a
la cursa.

