AUTORITZACIONS QUE S'HAN DE PRESENTAR PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ

AUTORITZACIÓ PER A MENORS D'EDAT
Sr./Sra. (nom i llinatges) ....................................................................................................................................................................................
amb DNI ........................................................................................com a:

 pare

 mare

 tutor/a legal

autoritza (indiqueu nom i llinatges del participant) ...............................................................................................................................
a assistir a l’activitat WEEKEND MENORCA CULTURAL I ETNOLÒGICA que es durà a terme durant els dies 26 a 28
de gener de 2018 segons les condicions establertes.
Aquesta autorització és extensiva a:
•

Les activitats extraordinàries que es puguin dur a terme dins la programació.

•

Les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sempre a
l’empara de la pertinent direcció facultativa.

•

Els desplaçaments necessaris en vehicles i amb conductors de l’organització.

Així mateix, la persona sotasignada declara que les condicions fisicosanitàries de la persona interessada són
aptes per al desenvolupament normal de l’activitat i que no presenta cap dificultat que impedeixi una relació
normal en comunitat.
....................................................................., dia .......... de ….................... de 2018
Signat:

AUTORITZACIÓ DE DRETS D'IMATGE
Sr./Sra. (nom i llinatges) ....................................................................................................................................................................................
amb DNI ........................................................................................com a:

 pare

 mare

 tutor/a legal

autoritza l’Institut de la Joventut de Menorca, d’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 1/1982 sobre el dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor
per tal que pugui realitzar la captació, reproducció i publicació, únicament i exclusivament en les seves pàgines
web o en les seves publicacions i fulls comercials, de la imatge del seu fill o la seva filla en les estades i activitats
que organitza l’Institut de la Joventut de Menorca i sempre que respectin de forma estricta el seu honor i intimitat.
....................................................................., dia .......... de ….................... de 2018
Signat:

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’Institut de la Joventut de
Menorca, informa que les dades de característiques personals i de caràcter identificatiu, obtingudes mitjançant l’emplenament de les presents
autoritzacions seran incorporades per al seu tractament a un fitxer automatitzat amb la finalitat d’exercir les competències que té atribuïdes l’Institut de
la Joventut de Menorca. D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel ·lació i oposició adreçant un
escrit a Institut de la Joventut de Menorca, plaça Biosfera, 5, 07703 Maó.
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