
nom i cognoms

data de naixement

DNI

DADES DE L’ESPORTISTA

nom i cognoms

data de naixement

DNI

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR

AUTORITZACIONS

signatura i data / �rma y fecha:

Acorde  al  artículo  5  de  la  ley  15/1999,  os  informamos  que  vuestros  datos  personales incluídos  en  este  formulario  serán  
incorporados  a  un  �chero  llamado  “Escola Esportiva d’Estiu 2020” propiedad  del  Club  Balonmano  Llíria,  con  la  �nalidad  de  

formalizar  esta  solicitud  de inscripción  y  enviaros  la  información  pertinente  sobre  la  actividad  del  club. 

Con vuestra  �rma consentís  expresamente y  autorizáis a que se  traten  vuestros  datos personales para las �nalidades expuestas. En 
caso de que el/la participante sea menor de edad,  la  responsabilidad  recaerá  sobre  los  padres  o  tutores. Los  interesados  pueden  
ejercer  el  derecho  de  acceso,  recti�cación,  cancelación  y oposición mediante un escrito a Club Balonmano Llíria, Pabellón Plà de 

l’Arc.  Avda. Plà de l’Arc  S/N.  46160  Llíria  (Valencia). O a través de correo electrónico a info@balonmanolliria.com

Autoritze com pare/mare/tutor al Club Balonmano Llíria a poder tractar les imatges i vídeos del participant per a 
ser utilitzades en la web, xarxes socials del Club i mitjans de comunicació externs amb caràcter divulgatiu

Autoritze al meu �ll/�lla/tutelat/tutelada a participar en les activitats de la "Escola Esportiva d'Estiu 2020"

Autoritze que en el cas que el meu �ll/�lla/tutelat/tutelada precise assistència mèdica urgent puga ser traslladat a un 
centre mèdic per part de l'organització

L’Escola Esportiva d’Estiu fa front a la situació actual patida pel COVID-19 adoptant les pertinents mesures socio-sani-
tàries (ratio d’esportistes, distàncies de seguretat, mètodes d’higiene i seguretat, formació). Eximisc al monitors i al Club 
Balonmano Llíria de les afeccions o malalties com a conseqüència de la possible propagació/contagi del coronavirus. 

Si per causes de força major l’activitat de l’Escola Esportiva d’Estiu es veu obligada a suspendre o detenir-se, es tornaran les quantitats 
dels períodes abonats que no s’hagen pogut gaudir. 

Autoritze que el meu �ll/�lla/tutelat/tutelada es vaja a soles a casa, sense supervisió d'un adult/familiar, a 
l'acabar la jornada de la "Escola Esportiva d'Estiu"

sí no

sí no


