AUTORITZACIÓ SORTIDA CANM-C

En/ Na ...................................................................., amb DNI .............................i telèfon ................................,
com a pare/ mare/ tutor/a del corredor/a..................................................................., amb DNI ................... i
núm. de soci ................, AUTORITZO al meu fill/a per que assisteixi i participi a la sortida a
......................................

amb

els

entrenadors

del

CANMC

que

tindrà

lloc

dels

dies

.........................................................., i a utilitzar el mitjà de transport que proporcioni el club, així com a
pernoctar, acceptant les condicions i les normes de conducta que estableix el club.
Per tant, CONSENTO I DELEGO, a tots els efectes, a actuar conseqüentment en cas d’urgència, en la
meva absència. En cas d’haver de prendre decisions mèdiques que fos imprescindible aplicar en cas
d’extrema urgència, s’haurà de contactar, en primer lloc, amb el pare/ mare/ tutor/a del menor en el número
de telèfon facilitat per ell/a. Únicament en el cas que no es pugui contactar amb el mateix/a, el responsable
del club, seguint en tot moment les indicacions i directrius mèdiques i sempre que no es pugui ajornar des
d’un punt de vista mèdic, quedarà autoritzat per a prestar el consentiment per a la pràctica dels tractaments,
intervencions quirúrgiques i qualsevol altre acte mèdic que l’equip de metges que atengui al menor consideri
que ha de practicar-se de forma immediata en benefici de la salut, integritat física i/o vida del menor.
En el transcurs d’aquesta activitat, podran prendre’s fotografies i vídeos que es compartiran entre tots els
participants i podran ser difosos a través de diferents mitjans, incloses les xarxes socials i la pàgina web de
CANM-C. En cas de que no autoritzi aquest tractament, el signant haurà de marcar la casella que figuri al
final del present document.
Les dades del signant i del Menor, que figuren en aquesta fitxa, seran inclosos en un fitxer responsabilitat de
CANM-C, amb domicili Avinguda Pirineus, nº 23 baixos, 17520 Puigcerdà. Es tractaran amb la finalitat de
gestionar la participació del Menor en l’activitat aquí prevista.
El signant autoritza a CANM-C perquè comuniqui les seves dades de contacte a la resta de
pares/tutors/representants legals, a efectes d’atendre emergències que puguin produir-se, resoldre dubtes i
consultes, i en general facilitar el desenvolupament de l’activitat a tots els participants.
CANM-C no es responsabilitza de les fotografies o vídeos no oficials captades per altres participants.
El pare/mare/tutor/representant legal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en
nom propi i/o del Menor, dirigint-se al responsable del fitxer, això és a Club Alpi Nuria Masella-Cerdanya, en
la direcció postal a dalt senyalada o en correu electrònic secretaria@canmc.org
[

] NO AUTORITZO que es prenguin fotografies o es gravin vídeos del Menor.

OBSERVACIONS/ALÈRGIES/MEDICACIÓ:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................., a ........ de ..................... de 20............
Signatura del pare/ mare/ tutor/a

IMPRESCINDIBLE portar aquesta autorització degudament signada el dia de la sortida i lliurar-la a
l’entrenador responsable)

