
Jornades Esportives i culturals de la 
infància i de la joventut Museros 2021

AUTORITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE MENORS D'EDAT
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En/Na. Nom i cognoms Amb DNI 

En qualitat de: pare – mare – tutor / a legal

Amb domicili a : adreça

Localitat: Codi Postal:
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En/Na. Nom i cognoms Amb DNI 

En qualitat de: pare – mare – tutor / a legal

Amb domicili a : adreça

Localitat: Codi Postal:

M
e
n
o
r Autoritze a: nom del / de la menor

Amb DNI: Data de naixement:

MANIFIESTE/M QUE:

• He comprés què es va a realitzar a l’activitat, i que voluntàriament ho accepte/m en la seua 
totalitat, a efectes de la participació del menor al que represente/m en les activitats 
especificades més abaix.

• Conec/guem els riscos inherents a la participació del meu/nostre representat/da en les 
activitats proposades.

• El/la menor al que represente/m no està afectat per cap contraindicació mèdica pera la 
pràctica esportiva i el seu estat físic i de salut és adequat per a la seua participació en les 
activitats abaix referides.

AUTORITZE/M:

A participar en les activitats marcades, de les que en conec/coneixem la natura esportiva i 
n’accepte els riscos que comporta i per tant eximint de cap responsabilitat a l’organitzador, als 

organitzadors, col·laboradors i als patrocinadors.  

Activitats

Parkour + acrobàcia + slackline:

 Sessió parkour 90' dissabte 19 a les 18.00 h. 

     Sessió parkour 90' dissabte 19 a les 19.30 h.

 Sessió parkour 180' dissabte 19 a les 18.00 h. 

 Sessió parkour 120' diumenge 20 a les 18.00 h.

 Sessió parkour 120' diumenge 20 a les 18.00 h. 

Cal·listènia:

 cal1 Sessió cal·listènia' dissabte 19 a les 18.00 h. 

 cal2 Sessió cal·listènia' dissabte 19 a les 19.00 h. 

 cal3 Sessió cal·listènia' dissabte 19 a les 20.00 h. 

 cal4 Sessió cal·listènia' diumenge 20 a les 18.00 h. 

 cal5 Sessió cal·listènia' diumenge 20 a les 19.00 h. 

Aquest document continua al dors.



Jornades Esportives i culturals de la 
infància i de la joventut Museros 2021

Tractament de dades personals

Responsable: GUNERNES, S.L. 
NIF:   B64082621 
Adr.Postal:   C/ Alegret, 26 46020, Valencia 
Telèfon: 963617545 
E-mail: info@clariorecursos.com

En compliment amb la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, se li 
comunica que les seues dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les activitats i serveis oferts. En 
cas de que no facilite les seues dades personals, no podrem complir amb la finalitat prevista. 

Li informem que la base jurídica per al tractament de les seues dades és el consentiment de l’interessat/da.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació establerta o durant els anys 
necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Accepte i consent el tractament de les mateixes per part del RESPONSABLE, el qual l’informa que les seues
dades seran tractades pels col·laboradors d’aquesta entitat i van a ser cedides a l’organisme públic 
promotor de l’activitat realitzada, sent CORRESPONSABLES del tractament de les dades arreplegades. 

L’organisme promotor d’aquesta activitat és Ajuntament de Museros, l’entitat col·laboradora és Motion 
Academy.

S’arreplega el consentiment per a la inserció de la seua imatge (fotografia, vídeo) per a la seua publicació en 
premsa i TV, xarxes socials, suports web i en material informatiu de l’entitat amb finalitats divulgatives. Quan 
s’hagen fet públiques les imatges i s’exercisca el dret de supressió de les mateixes, tenint en compte la 
tecnologia disponible i el cost de la seua aplicació , aquesta entitat adoptarà mesures raonables, incloses 
mesures tècniques, amb la intenció d’informar als responsables que estiguen tractant les dades personals de 
la sol·licitud de supressió de qualsevol enllaç a eixes dades personals, o qualsevol còpia o rèplica de les 
mateixes.

Marque la casella que corresponga per a la inserció de la seua imatge.        Sí          No

El RESPONSABLE ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la 
seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracte, així com per a evitar la seua pèrdua, 
alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. 

Se li informa que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i, en el seu cas, oposició i portabilitat
de les dades, així com la limitació de tractament dels mateixos, enviant una sol·licitud acompanyada de 
document identificatiu a l’adreça indicada en l’encapçalament d’aquest document. Així mateix, se li comunica 
que, si no obté satisfacció en l’exercici dels seus drets, té la possibilitat d’exercir el seu dret de presentació 
d’una reclamació davant una Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, actualment 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD en les seues sigles en castellà)

Per a exercir els seus drets davant el promotor de l’activitat cal dirigir-se a:  joventutmuseros@gmail.com

Per a exercir els seus drets davant el col·laborador de l’activitat cal dirigir-se a: info@motionacademy.es

A Localitat , a dia de mes De 20    

Signatura representant legal 1                                  Signatura representant legal 2

Junt aquest imprés cal adjuntar la fotocòpia del DNI de la persona o persones a dalt signants.
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