
 
 
 

 
 

AUTORITZACIÓ DE MENORS D’EDAT PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA 3a 
CURSA PER LA IGUALTAT DE GÈNERE, DIA 8 DE MARÇ DE 2020 a SA POBLA 

 
ALLIBERAMENT DE RESPONSABILITAT, I EXEMPCIÓ DE RISCS I 

D’INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS 
 
Jo, com a pare/mare o tutor/a legal de la persona participant, seré responsable de 
qualsevol obligació del participant i, comprenc i reconec que, en signar el present 
document (d’ara endavant, “l’Acord”), estic legalment acceptant i acordant les 
clàusules i declaracions que conté, amb renúncia i alliberament de responsabilitat i 
exempció de riscs i d’indemnització de danys i perjudicis, les quals són acceptades per 
ambdues parts de forma lliure i voluntària, reconeixent-ne mútuament la capacitat 
jurídica suficient, per la qual cosa subscriuen el present document, conformement a les 
següents clàusules i condicions generals de participació: 
 

El/la participant haurà de respectar, i el pare/mare o tutor/a legal serà responsable 
d’assegurar-se que el/la participant entén i respecta, les condicions de l’organitzador. 

A l’efecte de garantir la seguretat del participant, els membres dels serveis mèdics 
que atenen la prova es troben autoritzats a prohibir la participació del participant o la 
continuació de la seva participació en la prova i l’esdeveniment, davant la presència 
dels símptomes que ells estimin rellevants. 

L’ organitzador el dia de l’esdeveniment, i en el moment que el/la participant faci el 
seu registre d’inscripció, podrà sol·licitar que firmi el present Acord. 

 L’ organitzador podrà establir un límit de persones participants i negar-se a acceptar 
inscripcions que superin aquest límit. 

 L’ organitzador podrà, a la seva discreció, retardar, modificar o cancel·lar 
l’esdeveniment si es considera que les condicions el dia de carrera no són segures. 

Les dades del pare/mare o tutor/a legal del participant s’emmagatzemaran en un 
fitxer automatitzat de titularitat i responsabilitat del organitzador amb l’objecte de poder 
identificar-lo, poder disposar de la corresponent autorització a favor de la persona 
participant i, si escau, vincular-lo amb el/la participant. El pare/mare o tutor/a legal 
podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació davant 
l’organitzador. 



 
 

AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ MENORS A LA 3a CURSA PER LA IGUALTAT DE 
GÈNERE, DIA 8 DE MARÇ DE 2020 a SA POBLA 

 
 
 

MANIFEST ser conscient dels riscs inherents a la prova i manifest LA MEVA 
CONFORMITAT I AUTORITZ el/la meu/meva fill/a, tutelat/a, amb les dades indicades, 
que pugui participar en la 3a CURSA PER LA IGUALTAT DE GÈNERE, DIA 8 DE 
MARÇ DE 2020 a SA POBLA sota la meva total responsabilitat i amb això EXONER 
l’organització de qualsevol responsabilitat, expressament els organitzadors 
l’Ajuntament de Sa Pobla,  dels possibles danys i perjudicis físics i psíquics que pugui 
sofrir com a conseqüència de la participació del menor en la prova i accept les 
condicions de participació reflectides en aquest Acord. 
 
DADES DEL MENOR 
 
 
Nom i llinatges ________________________________________________________________ 
 
DNI ________________________ Data de naixement ________________________________ 
 
 
DADES DEL PARE/MARE/TUTOR/TUTORA LEGAL 
 
Nom i llinatges 
____________________________________________________________________________ 
 
DNI _________________________ Telèfon _______________________________________ 
 
Correu electrònic ______________________________________________________________ 
 
Adreça ______________________________________________________________________ 
 
Població ____________________________________________________________________ 
 
DRETS D’IMATGES MENORS 
 
 
 
 
 
 
Signatura 

 

 
Autoritz a l’Ajuntament de sa Pobla a difondre les imatges del meu fill/filla com a 
participant en la CURSA PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE als diferents mitjans 
(TV, premsa, internet, etc.) 
 
NO autoritz a l’Ajuntament de sa Pobla a difondre les imatges del meu fill/filla com a 
participant en la CURSA PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE als diferents mitjans 
(TV, premsa, internet, etc.) 
 
 
 
(Marcar amb una X) 


