
 
Autorització de participació 
 
Esplai La Fera de Poblenou    Sortida a la neu 3/02/2018 
 
En/Na .................................................................................... amb DNI .................................... com a       

tutor o tutora legal de l’infant .................................................................................................... amb DNI         

...................................... verifico totes les dades que aquí consten i a la vegada l' AUTORITZO a               

participar a la sortida organitzada per l'Esplai La Fera de Poblenou. 

 

Faig extensiva aquesta AUTORITZACIÓ a (marqueu el cercle que autoritzeu) 

 
 

● Que l’infant pugui ser transportat en un vehicle privat de l’organització a un centre 
sanitari, sempre que es necessiti atenció mèdica i prèvia indicació de les autoritats sanitàries              
pertinents (112). 

 
Igualment, en cas de produir-se qualsevol circumstància anòmala (malaltia, mal comportament, ...)            
que, a judici de l’equip dirigent de l’activitat, impliqués l’abandonament de l’activitat per part de               
l’infant, em comprometo a recollir-lo/a al lloc de l’estada. 
 
I perquè així consti als efectes oportuns, signo la present autorització a 

....................................., a ........... de ................................................ de 20........ 

 
SIGNATURA DEL TUTOR O DE LA TUTORA LEGAL 

 
 

Protecció de dades: En virtut del disposat al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,                         
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers                     
de l’esplai la fera de poblenou, amb la finalitat de gestionar i coordinar els nostres serveis, realitzar tasques administratives i enviar                     
informació tècnica que pugui ser del vostre interès. 
 
Així mateix, en els casos que no sigueu vosaltres, us comprometeu de forma expressa a obtenir el consentiment d'aquelles terceres persones                     
que es beneficien de la mateixa, abans de comunicar-nos les seves dades. 
 
Al lliurar-nos les vostres dades accepteu el tractament d'aquestes, per part de l’esplai la fera de poblenou, i la cessió puntual a d'altres                       
entitats del Moviment Laic i Progressista, així com a d'altres organismes que ens obliguin legalment. Us informem, també, de la                    
possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició de les vostres dades de caràcter personal                   
mitjançant correu electrònic dirigit a _esplai.lafera@gmail,com______ o bé mitjançant escrit dirigit a la seu social de l’esplai la fera                   
poblenou al C/__PL. de la Cultura nº4_____________. 
 


