
AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA per a la participació de 
menors en "II CURSA DE MARXA NÒRDICA LLORET DE 
VIASTALEGRE” 
 
Sr./Sra.: ................................................................................... amb DNI .................................. 
com a pare/mare/tutor del menor: ................................................................................... amb 
DNI : ...............................(si en té) amb data de naixement: ......./......./........... autoritzo sota la 
meva responsabilitat, per mitjà del present escrit, a participar en l'esdeveniment esportiu a 
dalt indicat, acceptant la normativa, reglament i condicions d'aquesta prova, reconeixent 
expressament que es troba en condicions físiques adequades per a la pràctica de l'exercici 
físic i eximint de tota responsabilitat als organitzadors, col·laboradors i voluntaris quant al 
desenvolupament de les seves funcions es refereix. 
 
Així mateix DECLARO 
 
1. Que conec i accepto íntegrament els Reglaments de la Prova, les Regles i Normes dels 
Organismes/Entitats implicats. 
 
2. Que em trobo, o els meus representats/as es troben, en condicions físiques adequades i 
suficientment entrenat/a, entrenats/des per participar voluntàriament en aquesta Competició. 
 
3. Que no pateixo, o els meus representats, no pateixen, malaltia, defecte físic o lesió que 
pugui agreujar-se i perjudicar greument la salut en participar en aquesta Competició. 
 
4. Que si patís, o els meus representats patissin, algun tipus de lesió, defecte físic o qualsevol 
altra circumstància que pogués agreujar-se o perjudicar greument la salut, en participar en 
aquesta Competició, ho posaré en coneixement de l'Organització i Àrbitres, acceptant les 
decisions que sobre aquest tema s'adoptin pels responsables de la Prova. 
 
5. Autoritzo a l'Organització de l'Esdeveniment per usar qualsevol fotografia, filmació, 
enregistrament o qualsevol altra forma d'arxiu de la meva participació o la dels meus 
representats, en aquest esdeveniment, per temps indefinit i sense dret a contraprestació 
econòmica. 
 
Declaro que disposo de les facultats legals per atorgar la present autorització i que he llegit i 
accepto l'avís legal i el plec de descàrrec. 
 
Lloret a 17 de Març de 2019 
Signa pare/mare i/o tutor/a legal 
 
 
 
 
 
AVÍS LEGAL 
 
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 
1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). 
Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, l'informem que les seves dades personals obtingudes mitjançant 
l'emplenament d'aquest document/imprès/formulari seran objecte de tractament en els nostres fitxers amb l'única 
finalitat d'organitzar i gestionar la seva participació en aquesta activitat, en funció de la sol·licitud per vostè 
aportada. Igualment, l'informem que en aquelles activitats esportives especials en la inscripció de les quals hagi 
d'indicar-se informació referent a dades especialment protegides per adaptar les condicions de participació en 
la categoria corresponent, aquesta informació únicament serà tractada per gestionar la seva participació en les 
activitats esportives, conservant-se sobre els mateixos la més estricta confidencialitat. 
Podrà, a qualsevol moment, revocar el consentiment anteriorment atorgat, així com exercir els seus drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legalment establerts, dirigint-se al responsable del fitxer. 
 


