ESCOLA ESPORTIVA

INSCRIPCIÓ:
Emplenar el formulari que trobareu a continuació:
DADES TUTOR/A:
Nom:
Cognoms:
E-mail:
Telèfon:
DADES NEN/A:
Nom:
Cognoms:
Data de naixement:
Ciutat:
Direcció:
Llicència federativa:

DNI:

DNI:
Cat-salut:
Codi Postal:

ESCOLA ESCOLLIDA:
Escriu el nom de l’escola en què està interessat:

DIES I SETMANES:
Encerclar amb una rodona els dies que assistirà a l'activitat:
Dilluns / Dimarts / Dimecres / Dijous / Divendres
AUTORITZACIÓ DE DRETS D’IMATGE
La nostra empresa disposa a internet d’un espai web on informa i fa difusió de
les seves activitats esportives.

ESCOLA ESPORTIVA

En aquesta pàgina web, s’hi poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, esportistes realitzant les esmentades activitats.
Ja que el dret de la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest club demana
el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar fotografies on
apareguin els seus fills i filles i no aquests siguin clarament identificables.
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ
Jo (Mare, pare o tutor) ……………………………………………………… amb
DNI ………………………………………, com a pare, mare o tutor de (nom del
nen o nena)………………………………………………………………… amb
DNI……………………………………….......…………. autoritzo al meu fill/a a
aparèixer en fotografies corresponents a les activitats esportives que organitza
l’empresa Tribikecamps (Tribiketrainer SC) publicades a:
La pàgines web i xarxes socials de l’empresa / Filmacions destinades a difusió pública no comercial / Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu

DADES BANCARIES
Nom entitat financera
CODI IVAN
NÚM COMPTE BANCARI

La Persona que signa manifesta que les dades anteriors, tant generals com bancàries, són correctes i certes i que les
dades bancàries facilitades són titularitat del creditor identificat en aquesta fitxa, exonerant a Tribiketrainer S. C. de
qualsevol responsabilitat derivada d'una no coincidència entre creditor i titular del compte bancari.

Data d’avui
Signatura del tutor/a legal del participant

