TORNEIG ESCOLAR
“ROSARIO SANCHEZ”
8, 9 i 10 DE JUNY DE 2018
AUTORITZACIÓ
Jo ............................................................amb DNI …..............................i telèfon………………….
pare, mare o tutor/a del nen/nena .................................................................. Curs………………..
-

Autoritzo al meu fill/a a participar en el torneig escolar Rosario Sanchez els dies 8, 9 i 10 de juny de 2018.

-

Autoritzo que les dades facilitades en el present formulari siguin incorporades en un fitxer sota la
responsabilitat de l’A.F.S. Caldes, amb la finalitat de tramitar la inscripció i gestionar la participació del
nen/a en el torneig escolar.

-

Autoritzo i consento expressament que es puguin captar, reproduir i/o publicar imatges del torneig escolar
Rosario Sanchez, en les quals aparegui el meu fill/a, i sigui clarament identificable.
Signatura:

La quota és de 6,00 € per nen/a
Per qualsevol dubte durant el transcurs del torneig s'haurà de dirigir al coordinador del seu centre escolar.
L’Associació de Futbol Sala Caldes i els centres escolars que participen, no es fan responsables dels danys que
es puguin produir els inscrits, així com els que puguin produir a tercers, abans, durant o després del torneig.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’Associació de Futbol Sala de Caldes de Montbui demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder
captar, reproduir i publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i on siguin clarament identificats.
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades facilitades
per vostè, seran incorporades en un fitxer i tractades a fi de gestionar de forma adient el procés d’inscripció del seu fill/a al torneig escolar Rosario Sanchez, i els
tràmits administratius que se’n derivin. Les dades són confidencials i no es cediran a tercers. Pot exercir el dret que l’assisteix d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició pel que fa a les dades que consten en el esmentat fitxer, mitjançant la presentació d’un escrit al domicili social de l’A.F.S. Caldes o via mail a
afscaldes@hotmail.com, adjuntant en ambdós casos fotocòpia del seu DNI.

______________________________________________________________________________________________________
L’Associació de Futbol Sala Caldes entregarà a cada nen/a una samarreta per jugar el torneig.
Si els interessa una samarreta com la que porten els nens/les nenes en el torneig, poden adquirir-la per 5,00 €,
juntament amb aquesta inscripció.

No vull adquirir cap samarreta més.

Vull adquirir .......... samarretes més.

CURS
P4-P5
1R-2N
3R
4T
5È,6È
5È,6È
ADULT
ADULT
ADULT

TALLES QUANTITAT
4
8
12
16
S
M
L
XL
XXL

