AUTORITZACIÓ

Nom d'activitat: Casal d'estiu Kanaya Circ
Lloc: Passatge Isabel Aunión S/N Cornellà de Llobregat
Els dies: del 28 de juny al _______ de juliol 2021
Dades del nen, nena:
Noms:_____________________________________________________________________________________
Cognoms:__________________________________________________________________________________
DNI:_______________________
Data de naixement:_____/_____/_____ Edat:_______
Dades de l'autoritzador:
Noms:_____________________________________________________________________________________
Cognoms:__________________________________________
Relació amb el nen, nena o adolescent (pare, mare o tutor legal):_______________________________________
DNI:_______________________
Telèfon de contacte 1:_______________________
Telèfon de contacte 2:_______________________

A través del present document declaro que:
I.
II.

III.

En la meva qualitat de pare/mare/ o tutor legal, expresso el meu consentiment i autoritzo el meu
pupil(a) a participar en l'activitat a dalt indicada realitzada per la Kanaya Circ.
He llegit la descripció de l'activitat i que conec i accepto íntegrament la naturalesa, característiques i
normes en les quals es desenvoluparà. Així com cadascuna de les activitats descrites en la planificació,
incloses les sortides.
El nen, nena o adolescent autoritzat(a) coneix la naturalesa i característiques de l'activitat i sap que ha
d'acceptar les instruccions de seguretat i comportament impartides pels monitors i responsables que es
trobin a càrrec de l'activitat durant tot el desenvolupament d'aquesta, incloent els temps de
muntatge i desmuntatge d'estructures i equipaments necessaris per al seu desenvolupament.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Coneixent la naturalesa i característiques de l'activitat en la qual participarà el nen, nena o
adolescent, eximeixo de qualsevol mena de responsabilitat a Kanaya Circ, monitors i responsables que es
trobin a càrrec de l'activitat, per qualsevol mal o perjudici que pugui sofrir el nen, nena o adolescent,
sobre la seva personal, els seus béns, o materials i infraestructura del casal a conseqüència d’actes
deliverats per part de qualsevol dels alumnes o desatenent la normativa i indicacions, al seu inici i/o a
la seva finalització, o durant el muntatge i desmuntatge d'estructures i equipaments necessaris per al
desenvolupament de l'activitat.
M'obligo personalment a respondre i pagar pels danys i perjudicis patrimonials i extrapatrimoniales
causats per l'acció del nen, nena o adolescent individual o col·lectivament, ja sigui que els hagi sofert
Kanaya Circ, el personal de l'activitat, tercers aliens a l'activitat o qualsevol altra entitat que participi
en l'organització o execució d'aquesta.
Autoritzo els monitors, professors i responsables que es trobin a càrrec de l'activitat, a retirar i excloure
de l'activitat al nen, nena o adolescent autoritzat(a) en cas que la seva conducta posi en risc la seva
seguretat, la seva integritat física o psíquica, o la d'altres participants.
La informació per mi atorgada en la fitxa de salut del participant, és fidel indicador de les condicions
de salut del nen, nena o adolescent autoritzat(a), i que per tant es troba capacitat per a participar de
l'activitat.
Que autoritzo expressament a Kanaya Circ perquè per si o per tercers autoritzats per aquest organisme,
facin ús, sense fins de lucre, de la imatge, veus, opinions i/o declaracions del/la menor que represento,
en els termes següents:
A. Publicar-les mitjançant la seva edició, enregistrament, emissió de televisió, exhibició i, en
general, qualsevol altre mitjà de comunicació al públic, actualment conegut o que es conegui
en el futur; i
B. Reproduir-les per qualsevol procediment.
Aquesta autorització es limita només a fins promocionals i/o culturals, i no tindrà fins comercials.

Cornellà, el dia ______ del mes de ___________________ de l'any 2021.

Signatura autoritzadora: ______________________
Nom:
DNI:

