INSCRIPCIÓ TROBADES PRIMÀRIA PILOTA VALENCIANA 2019
COGNOMS

NOM

DOMICILI
DATA
NAIXEMENT

LOCALITAT
DNI

TELÈFON
CURS

CORREU
ELECTRÒNIC
OBSERVACIONS

*dades de l’alumne o alumna i contacte amb la família a efectes de notificació
Empleneu i signeu aquesta sol·licitud d’inscripció i entregueu-li-la al departament d’Esports o enviar-la per correu electrònic a
areaesports@museros.es o info@pilotatreszero.com o
CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA PARTICIPACIÓ DELS MENORS I DE LES MENORS D'EDAT EN LA TROBADA DE PILOTA VALENCIANA PATROCINADA PER
L’AJUNTAMENT DE MUSEROS I ORGANITZADA PER PILOTA 3.0

Jo, ____________________________________, com a _____________ (pare, mare o tutor o tutora legal) de l’alumne
o
de
l’alumna__________________________________,
major
d'edat,
amb
domicili
a
___________________________________ i amb document nacional d'identitat o passaport ____________________,
telèfon __________________,
Amb aquest escrit, manifeste:
1. Que autoritze expressament l'alumne o l’alumna a participar en la trobada de pilota del dia 12 de maig de 2019 organitzada per l’Ajuntament de Museros i P3.0.
2. Que autoritze els metges i altre personal sanitari que, si és necessari, puga requerir l'organitzador i el patrocinador per a prestar l’assistència a l'alumne o l’alumna,
davant qualsevol accident, malaltia o lesió al centre de l'organitzador i del patrocinador i en qualsevol altra dependència o espai utilitzat per a la formació, i done el meu
consentiment a l'administració de qualsevol tractament que els responsables sanitaris consideren necessari.
3. Que l'organitzador i el patrocinador ha informat suficientment a les persones compareixents sobre les característiques de trobades de pilota valenciana, especialment
sobre el desenvolupament de les activitats formatives, el professorat, l’equip necessari per a determinades activitats, els horaris, normes de conducta, etcètera.
4. Que autoritze l’organitzador i el patrocinador perquè si la falta de disciplina de l’alumne o l’alumna ho requereix, els formadors adopten les mesures oportunes tot
incloent, si escau, l'expulsió de les activitats.
5. Que l’alumne o l’alumna no pateix cap malaltia o lesió que li impedisca desenvolupar les activitats amb normalitat i que els compareixents s'obliguen a informar de
manera fefaent al responsable, tutor o tutora de l’escola de qualsevol canvi en aquesta situació des de la firma d’aquest document.
6. Que l’alumne o l’alumna no és al·lèrgic o al·lèrgica a cap medicament (indiqueu en l'apartat d'observacions, si existeix alguna al·lèrgia o contraindicació).
7. Que les persones compareixents assumeixen voluntàriament els riscos propis de l'activitat formativa i, en conseqüència, eximeixen l'organitzador i el seu personal de
qualsevol lesió o dany que puga patir per l’activitat formativa. Aquesta exempció no comprén les lesions o danys que siguen conseqüència de culpa o negligència de
l’organitzador i del patrocinador o del seu personal laboral.
8. Que autoritzen l’organitzador i patrocinador a l'enregistrament total o parcial de la participació de l’alumne o l’alumna en les activitats formatives de l’organitzador i
patrocinador amb fotografies, vídeos i qualsevol altre mitjà anàleg, com també a fer ús, per a la difusió de les seues activitats, dels enregistraments per qualsevol mitjà,
especialment en el web de l’organitzador i del patrocinador, de calendaris, pòsters, memòries, informes, llibres, revistes, materials divulgatius i altres publicacions, i
perquè, si escau, siguen comunicats a la seua empresa o institució de procedència.
9. Que autoritzen l’organitzador i el patrocinador perquè l’alumne o l’alumna porte l’equip i el material amb la publicitat corresponent.
10. Que han sigut informats que, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que facilite l’alumne o l’alumna i els seus
representants legals seran incorporades a fitxers titularitat de l’organitzador i del patrocinador amb la finalitat de realitzar la gestió dels seus alumnes o de les seues
alumnes, formadors, cursos, assistència, enquestes o certificats, i també, de realitzar les funcions administratives pròpies de la seua activitat, i que ho consentirà
expressament.
11. Que han sigut informats que el tractament de les seues dades personals es realitzarà d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal i que els fitxers amb les dades de l’alumnat, dels pares, de les mares, dels tutors o de les tutores, seran inscrites en el registre.
12. Que, en el cas de l’alumnat procedent de clubs, de federacions, d’empreses i d’institucions, les dades sobre la seua assistència, aptitud i obtenció o no de certificats
poden ser comunicades a les seues entitats respectives. Els certificats personalitzats s'enviaran a les entitats de procedència.
13. Que les enquestes de satisfacció, d’avaluació o d’un altre tipus que es faciliten als alumnes i a les alumnes s’ompliran anònimament. Si l’alumnat s’identifica, les
seues dades poden ser utilitzades per a contactar-hi quant al contingut de l'enquesta i dels cursos impartits.
14. Que l’alumnat, o els seus representants legals, poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en dirigir-se per escrit a l’Ajuntament de Museros.
15. Que la persona interessada i els seus representants legals autoritzen expressament l’organitzador i el patrocinador perquè se'ls mantinga informades per correu
postal o pels mitjans electrònics de les activitats que es desenvolupen.
16. Que han sigut informats que la firma d'aquest document comporta necessàriament el consentiment exprés de tot el que s’ha indicat anteriorment, excepte el que
quede exceptuat en l'apartat d'observacions.

Signat: pare, mare, tutor o tutora

·#MUSEROSAMBLAPILOTA

