
Autorització per a la Cordada Infantil de Montserrat

Dades 
del pare/mare/tutor/a

Dades 
del/de la menor

Primer cognom Segon cognom

Nom NIF

Primer cognom Segon cognom

Nom Edat

AUTORITZE A què la persona menor de la qual sóc responsable intervinga com a
persona  passiva  en  la  Cordada  Infantil  de  Montserrat,  que  se
celebrarà el dia 14 d'agost de 2013, a les 21.00 hores.

Em  compromet  a  estar  al  seu  costat  i  que  tinc  constància  de  la
perillositat que l'acte pot representar. 

Així doncs, eximisc l'entitat organitzadora de qualsevol responsabilitat
pels danys que el/la menor puga sofrir durant el transcurs de l'acte.

A  més,  renuncie  a  reclamar  danys,  perjudicis  o  denunciar
l'organització  i  les  persones  participants  en  cas  que  es  produïra
alguna incidència.

Normes de seguretat - Poden participar en la cordada els xiquets i les xiquetes majors de
huit anys.
- No està permesa l'entrada a cap persona participant que no estiga
equipada correctament; és a dir, que ha de portar sabates o botes,
pantalons de cotó (preferentment vaquers), caçadora i el cap cobert
(si pot ser amb casc).
- Guants de pell.
- Ulleres protectores.
- Cal que les persones participants acudisquen a les 20.30 hores per
a organitzar els llocs de tirada.
- La cordada començarà a les 21.00 hores.

Datació Lloc Data Signatura

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE MONTSERRAT
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Les dades personals facilitades s´incorporaran a una base de dades propietat de l´Ajuntament de Montserrat. La finalitat de la recollida i tractament de la informació de caràcter personal és la prestació dels serveis 
sol·licitats a través d´aquest imprés.
Així mateix, us informem que les vostres dades no se cediran a terceres persones tret que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra 
sol·licitud així com en els casos previstos en la Llei.
D´acord amb el que estableix l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, podeu exercitar els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i, si 
escau, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit acompanyada d´una fotocopia del vostre DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d´identificació equivalent dirigida al Registre d´Entrada de l´Ajuntament 
de Montserrat o bé registrant personalment una sol·licitud en el Registre d´Entrada de l´Ajuntament amb el vostre DNI original o un document equivalent.
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