ENS VEIEM EL CAP DE SETMANA

FULL GROC D’AUTORITZACIÓ I INSCRIPCIÓ

_____________________________
(Data màxima: ______________)
En/Na ________________________________________ amb DNI_________________________
com a Pare/mare/tutor/a d’En/Na ______________________________________ amb
DNI__________________ autoritza i inscriu al seu tutelat/da, fill/a, participant del grup
________________, a participar a l’activitat ____________________________________ que
organitza l’ACELL amb data _________________, acceptant les condicions pròpies de la mateixa.
A la vegada autoritzo als representants legals de l’ACELL, en cas de malaltia o accident, a prendre
totes les decisions d’urgència, tant mediques com quirúrgiques en cas de no localitzar als tutors del
participant.

- MEDICACIÓ: ( EN CAS DE NO HAVER ENTREGAT EL FULL DE MEDICACIÓ O DE QUALSEVOL
CANVI EN LA RESPECTIVA PAUTA S’HAURÀ D’EMPLENAR DE NOU)

Observacions

La signatura d’aquest full d’autorització i inscripció suposa el coneixement i acceptació de totes les
condicions annexes que regeixen l’organització de les activitats de vacances, lleure, esport i caps de
setmana.
I perquè així consti, signo la present a Barcelona, a ______ de ______________________ de 20____

Signat: (nom i cognoms) _________________________________

Signatura:…………………………………

D’acord amb l’establert a la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el titular – o si escau el pare/mare o tutorqueda informat i presta el seu consentiment de forma expressa i específica perquè les seves dades de caràcter personal, contingudes en
aquest imprès, s’incorporin en els nostres fitxers. Li seran sol·licitades dades sobre informació mèdica que serà afegida a la seva fitxa amb la
finalitat exclusiva de participar en les activitats d’educació física i lleure, així com en competicions esportives organitzades per ACELL, i
també en totes les activitats que participi ACELL. Així mateix pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició notificantho per escrit a la Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual-Acell a la següent adreça: Gran Via de les
Corts Catalanes 645 sobreàtic, 08010 Barcelona.

