AUTORITZACIÓ MENORS D´EDAT
En/Na ................................................................................................. amb DNI ................................................., com a
pare/mare o tutor legal del/a menor........................................................................................................................
l´autoritzo a participar a la 2na edició del Torneig 3x3 La Mútua Kids que organitzen La Mútua i
el Club bàsquet Granollers el proper diumenge 2 de Juny de 2019 a la Plaça de l’església de
Granollers.
Que del meu fill/a i/o representat/da participa voluntàriament i sota la meva responsabilitat.
Per tant, exonero o eximeixo de qualsevol responsabilitat a l´organització, col·laboradors,
patrocinadors i altres participants de qualsevol dany físic o material que es produeixi en la seva
persona i, per tant, renuncio a interposar denúncia o demanda contra els esmentats.
Faig extensiva aquesta autorització trasllats a centres sanitaris o a les decisions mètgequirúrgiques que calgués adoptar en cas d'extrema urgència i sota la pertinent direcció
facultativa.
Així mateix segons l'article 26 de la Constitució, la Llei 1/1982 de Protecció de l'Honor, la
Intimitat i la Pròpia Imatge, i la Llei 1/1996 de Protecció del Menor (Article 4. Dret a l'Honor, a
la Intimitat i a la Pròpia Imatge), entenc i reconec la participació del meu/ de la meva fill/a i/o
representat/ada, al torneig.
Pel present dono el meu consentiment a l’organització per a que publiqui a la seves respectives
pàgines web, publicacions, exposicions, anuncis, xarxes socials o altres usos necessaris per a
brindar informació qualsevol fotografia i/o vídeo on aparegui el meu/ la meva fill/a i/o
representat/ada.

Lloc i data: ......................................................................................
Signatura del pare/mare/tutor/a:

IMPORTANT: Telèfon/s de contacte que durant el dia 2 de juny de 2019, es pugui localitzar al
pare/mare/tutor o representat/da legal :
.................................................................................................................................................................................................
NOTA: El torneig està cobert amb assegurança de responsabilitat obligatòria i accidents de
participants tal i com exigeix la normativa vigent.
CAL ENTREGAR OMPLERT I SIGNAT EL DIA DEL TORNEIG EN EL MOMENT DE FER LES
INSCRIPCIONS DELS EQUIPS.
ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓ D´AQUEST DOCUMENT PER PODER PARTICIPAR.

