Ajuntament de Torrebesses
Carrer del Portal, 3
25176 Torrebesses
(Lleida)

AUTORITZACIÓ
Dades del pare, mare o tutor o tutora legal del o de la menor
Nom:

Cognoms:

NIF:

Adreça:
Població:

CP:

Telèfon:

Telèfon en cas d’urgència:

Correu electrònic:

Autoritzo
al meu/va fill/filla a ASSISTIR i participar en les activitats del Casal d’Estiu 2017 organitzat
per l’Ajuntament de Torrebesses.
les següents persones per tal que recullin la persona inscrita en cas que no ho pugui fer jo:

Dades del/ de la menor
Nom:

Cognoms:

DNI (si en té)

Data de naixement:

Informació sanitària
Vacunacions __________________________________________________________________
Se li ha aplicat sèrum antitetànic darrerament?  No
Pren cap medicament?  No  Sí
És al·lèrgic/a?

 No  Sí

 Sí

Data _/__/______

Assenyaleu-los _____________________________

A què? _________________________________________

Possibles impediments físics o psíquics _____________________________________________
Autoritzo també les decisions medicoquirúrgiques que calgués adoptar en cas d’urgència,
sempre per decisió facultativa.
NOTA: Cal adjuntar 1 còpia de la targeta sanitària

Telèfon: 973 126 059

http://www.torrebesses.cat

ajuntament@torrebesses.cat

Altra informació
La persona inscrita en cas que es facin activitats d'aigua, sap nedar?  Sí

 No

OBSERVACIONS

Autorització relativa als participants: ús d'imatges, publicació de dades de caràcter personal i
de material que elaboren (menors d'edat)

L'entitat organitzadora d'aquest casal de vacances disposa d'espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web
(www.torrebesses.cat), on informa i fa difusió de les activitats d'educació en el lleure d'aquest centre.
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, menors que estan inscrits
a les activitats esmentades.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la CE i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de
5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d'aquest casal d'estiu
de Torrebesses demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin
els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables
Per a l’edició de materials en espais de difusió del casal d'estiu de Torrebesses (blogs, web, xarxes socials, revistes)
cal la corresponent cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui n'exerceixen la
pàtria potestat en cas de minoria d'edat, sense que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació
segons l’edat dels alumnes. Aquesta cessió s’ha d'efectuar encara que l’autor/a en qüestió no aparegui clarament
identificat i s’estén a realitzacions com ara treballs, escrits, opinions i publicacions vàries del menor

Autoritzo

1. Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats programades i
organitzades pel casal d'estiu de Torrebesses i publicades en:
● Pàgines web i blogs del casal d'estiu de Torrebesses:
● Xarxes socials del casal d'estiu de Torrebesses:

 Sí  No

 Sí  No

● Revistes o publicacions editades pel casal d'estiu de Torrebesses:
● Altre mitjà de comunicació, diari, TV...

 Sí  No

 Sí  No

Ajuntament de Torrebesses
Carrer del Portal, 3
25176 Torrebesses
(Lleida)

2. Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs, espais web
del casal d'estiu de Torrebesses i revistes editades pel casal d'estiu de Torrebesses mateix) amb finalitat de
desenvolupar l’activitat educativa:

 Sí

 No

Lloc i data

Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal del menor
Al revers d’aquest formulari hi podeu trobar un extracte del reglament que regula la prestació del servei. Podeu
accedir al contingut íntegre del reglament des de la pàgina web de l’Ajuntament, o bé demanant-lo a les oficines
municipals.
De conformitat amb el previst a l’article 5 de la LO 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter
personal (LOPD) i altra legislació complementària, s’informa els pares i les mares que les dades que faciliteu quedaran
incorporades en els nostres fitxers amb la finalitat de poder donar compliment en la relació contractual que s’inicia i
prestar els serveis convinguts. Mitjançant la subscripció d’aquest document, doneu el vostre consentiment exprés
per al tractament de les vostres dades personals per a les finalitats indicades i la cessió a la Secretaria de Joventut.
El responsable d’aquests fitxers és l’Ajuntament de Torrebesses, davant del qual podeu exercir, en els termes
establerts en l’esmentada normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les dades
incloses en els esmentats fitxers, adreçant-vos al seu domicili social, carrer Portal, 3 25176 Torrebesses.
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