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la xiruca foradada
centre excursionista
el pla de santa maria

AUTORITZACIÓ PER A MENORS D’EDAT
CURSA PER MUNTANYA
Autorització que cal complimentar i lliurar al C.E. La Xiruca Foradada en cas que els
participants siguin menors d’edat.
E n / N a ....................................................................................... a m b
D N I .............................., pare, mare o tutor/a, autoritza al/s seu/s fills/es:
....................................................................
....................................................................
menor/s d'edat a participar en la 7a edició de la Cursa del Replà consistent en un recorregut
de 17 km senyalitzats, amb 800 m de desnivell acumulat.Organitzada pel C.E. La Xiruca
Foradada el dia 16 de setembre de 2018.
En cas que el pare, mare o tutor/a que signa aquesta autorització no participi en la
caminada, comunica que En/Na ....................................................................... amb
DNI ............................... accepta i es responsabilitzarà dels menors durant l’activitat.
Així mateix autoritza al C. E. La Xiruca Foradada a utilitzar la seva imatge per a que es pugui
fer servir, sense ànim de lucre, a les publicacions (en suport paper, documents informàtics,
web,...) relacionades amb el centre excursionista.
.............................................. a .......... de ......................... de 2018

Signat

Signat

(Pare mare o tutor)

(Responsable dels menors durant l’activitat)

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem
que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d’aquest formulari, seran objecte de tractament i
s’incorporaran a una base de dades que és responsabilitat del Centre Excursionista La Xiruca Foradada, amb domicili a la
Plaça de la Vila, núm. 1 d’ El Pla de Santa Maria. La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar les
activitats del Centre i mantenir la relació i comunicació entre aquest i els seus membres. Com a persona interessada podeu
accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’oposició, d’accés, de rectificació i de cancel·lació
dirigint un escrit al Centre (a l’adreça postal indicada), o enviant un correu electrònic a l’adreça
laxirucaforadada@tinet.cat. Omplint degudament aquesta butlleta s’entén que doneu el vostre consentiment per a tractar
les vostres dades personals en les condicions esmentades. Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes retroactius, en
qualsevol moment, per causa justificada i en els termes establerts per l’esmentada Llei orgànica.

