
 
 

AUTORITZACIÓ PER A CORREDORS/ES MENORS DE 18 ANYS 

En/Na:  ___________________________________________________________________________                    

amb DNI: ___________________, en la seva condició de pare/mare/tutor legal o acompanyant 

major de 18 anys 

DÓNA EL SEU CONSENTIMENT perquè en/na ____________________________________________ 

amb DNI __________________ , data de naixement ____ ____ _____ i nº de DORSAL: ___________  

pugui participar a la cursa _________________ Saligarda Trail a La Garriga el dia 06/11/2022 i es 

compromet a fer-se’n l’únic responsable.  

El sotasignant coneix el reglament de l’esdeveniment i és conscient que la responsabilitat recau 

sobre ell/a mateix pel que eximeix als organitzadors de la responsabilitat per lesió o accident que 

pugui ser motivat per la participació a l’esmentada cursa. 

Així mateix, en qualitat de pare, mare, tutor/a legal o major d’edat responsable, dona el seu 

consentiment perquè la organització pugui recollir imatges de la cursa, i publicar-les o reproduir 

reportatges audiovisuals on apareguin el menor de manera clarament identificable, ja sigui 

individualment o bé en grup, mentre realitza la cursa o en l’entrega de premis/trofeus posterior, de 

conformitat amb els criteris reguladors establerts a la llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor 

i a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. 

Lloc i data de la signatura: 

 

 

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades 

s’incorporaran en un fitxer informatitzat per a la gestió específica de la vostra sol·licitud i per facilitar la comunicació. El responsable del fitxer és la 

organització com a CA Les Tortugues, el qual vetlla per la confidencialitat en el tractament d’aquestes dades així com per l’adopció de les mesures 

d’ordre tècnic i organitzatiu que en garanteixin la seguretat. A més, la organització es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit 

de l’usuari excepte quan sigui necessari per a dur terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui.  


