FULL D´INSCRIPCIO TEMPORADA 2017/18
DADES PARE/MARE
NOM PARE/MARE:
DNI:

MUNICIPI:

ADREÇA:
TELEF. 1 :

TELEF. 2 :

PRACTICA ALGUN ESPORT?

QUIN?

NUMERO ADICIONAL DE TELEFON EN CAS D´URGENCIA:
NOM:
NOM:

TELEF:
TELEF:

DADES ESPORTISTA
NOM ESPORTISTA:
DATA NAIXEMENT:

DNI:

ADREÇA:
MUNICIPI:
PATEIX ALGUN TIPUS D´ALERGIA?

QUINA?

PREN REGULARMENT ALGUN TIPUS DE MEDICAMENT?
SI FORA NECESSARI ENS AUTORITZA A SEGUIR LES RECOMANACIONS DEL METGE FINS QUE
ACUDISCA EL PARE/MARE ?

SI

NO

EL PAGAMENT DE LA ACTIVITAT SERA MITJANÇANT TRANSFERENCIA BANCARIA A:

ES33 2100 1939 3101 0049 2454 – INDICANT EN EL CONCEPTE EL NOM I COGNOMS DEL TRIATLETA
DECLARE I AUTORITZE
D.

declare que totes les dades

expressades en aquesta fitxa són reals, i com a responsable legal del menor autoritze al mateix
a participar en les activitats esportives que es porten a terme a les sessions d´entrenament
d´aquest club.
Així mateix, autoritze a què en cas de màxima urgència el monitor responsable prenga les
decisions oportunes amb coneixement i prescripció mèdica si ha resultat impossible la meua
localització.
Algemesí, a

de

Signatura pare/mare.

de 2017.

Autorització imatges.

La persona representant legal

autoritza a

l´Escola Triatló Vialterra Algemesí i a les persones responsables de la mateixa a utilitzar
la imatge del menor

tal com es

reprodueix, sobre les imatges realitzades en totes les activitats realitzades per l´Escoleta
a l´ambit esportiu.
Les imatges podran reproduir-se en part o enterament en tots els suports (paper, numèric,
magnètic, web, tèxtil, etc….).
L´Escola Triatló Vialterra Algemesí i les persones responsables de la mateixa prohibeixen
expressament, una explotació de les fotografíes susceptibles d´afectar a la vida privada
del/la menor, i una difusió en tot suport de caràcter pornogràfic , xenòfob, violent o
il-licit.
La persona representant legal reconeix d´altra banda que la persona menor no està
vinculada a cap contracte exclusiu sobre la autorització de la seua imatge o al seu nom.
SI AUTORITZA
NO AUTORITZA

Algemesí, a

de

Signatura pare/mare.

COMENTARIS:

de 2017.

