Dades del Participant
Nom i cognoms:

DNI:

Data de naixement:
Domicili:
Telèfon de contracte:
Nom tutor/a:
Correu electrònic tutor/a:
*Adjuntar fotocòpia CATSALUT participant, DNI del participant i del tutor i fotografia carnet. Per a les
persones en l'activitat.
Al·lèrgies i altres aportacions:

Inscripció:
Quin?
O 1 dia d'activitat

O 2 dies d'activitat

Autoritzacions
Autoritzo la participació del participant a l'activitat d'handbol que
realitzarà a l'escola Domeny.

Sí O

No O

Autoritzo a aplicar vetadine, gel, tirites i sabó neutre al participant en el
cas que el director de l'activitat ho consideri necessari.

Sí O

No O

Autoritzo l'ús d'imatges on aparegui el participant. Sempre relacionades
amb les activitats que es realitzin durant l'activitat.

Sí O

No O

*L'única autorització obligatòria és la primera.
Pagament
- El pagament es realitzarà de forma trimestral. El primer serà durant la primera setmana d'octubre, el segon
durant la tercera setmana de gener i el tercer durant la primera setmana d'Abril.
- Es podrà fer en efectiu.
Per qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb: Unioesportivasarria@gmail.com o bé 639 11 71 13
(Coordinadinació UE Sarria)
Signatura del tutor/a

AUTORITZACIÓ DRETS D'IMATGE
La Unió Esportiva Sarrià disposa a Internet d'un espai web on informa i fa difusió de les seves
activitats. A més de la pàgina oficial del club, també té un lloc web dedicat a les escoles de
formació.
En aquesta web dedicada a l'handbol Domeny es poden publicar imatges en les quals apareguin,
individualment o en grup, jugadors realitzant les esmentades activitats.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la
llei 5/1982, 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 club demana el consentiment als pares o tutors legals per poder
publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles.
En/Na ........................................................................................................................................... Amb DNI o
passaport ……………………...……..…..……………………………………………...…….……….. i responsable legal de
……………………………………………..…………………………………………, autoritza que es puguin publicar imatges
del meu fill/a, sempre que siguin de les activitats de l'Handbol Domeny o de les UES i sense
difusió pública ni comercial.

Signatura:
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