Esquí i snowboard 1 dia – 2018
Autorització (menors d’edat)
Benvolguts pares,
Des del Club Esport Jove de l’Ajuntament de Tiana i Montgat es vol fomentar
l’activitat física mitjançant la promoció dels esports de neu.
Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos, que aquest any organitzem una
esquiada jove de un dia a l’estació d’esquí de Porté Puymorens (alta Cerdanya,
França).
La finalitat d’aquesta sortida es potenciar les activitats esportives a la neu i
fomentar la convivència entre els joves tot passant un divertit dia gaudint de la natura.
Per poder assistir, cal presentar l’autorització signada i adjuntar l’autorització emesa
per la Guardia Urbana perquè el/la menor d’edat creui la frontera.
L’autorització perquè els menors creuin la frontera, es tramita a la comissaria
de la Guardia Urbana amb el llibre de família de manera gratuïta i al moment.
La documentació que cal aportar és la següent:
-

DNI del/la menor (no cal la seva assistència)

-

DNI del pare/mare/tutor legal

-

Llibre de família o fotocòpia.

Atentament,

Escola d’Esquí Esport Stel
Tiana, 18 de desembre del 2018

En/Na...........................................................................................,pare/mare/ tutor/a amb
DNI....................., del participant....................................................................amb

DNI.....................
-

L’autoritzo perquè participi a l’esquiada que es realitzarà el dia 27 de gener a les
pistes de Porté Puymorens (França)

i on col·labora l’Ajuntament de Tiana i

l’Ajuntament de Montgat i organitza l’empresa Esport Stel.
-

L’autoritzo a participar en les activitats programades a les pistes de Porté
Puymorens (França) i confirmo que està en condicions de salut correctes per a la
realització d’aquest esdeveniment.

-

En cas d’accident o indicis de malaltia, autoritzo que l’organització demani
l’assistència mèdica d’un professional.

-

Autoritzo la cessió de dades personals recollides en aquesta inscripció per a fins
administratius, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (BOE, núm. 298, de 14 de desembre).

Data
Signatura,

-

Autoritzo a l’Ajuntament de Tiana i Montgat a enregistrar fotografies del jove i poder utilitzar-les
amb fins publicitaris dels projectes que gestionen ambdós organismes.
SÍ, ho autoritzo
NO, no ho autoritzo
Signatura:
Data:

Col·labora:
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