
En/Na __________________________________________________________ amb
DNI/NIE____________ com a responsable legal del jugador
_____________________________________________________________.

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA ENTRENAMENTS/ACTIVITATS

AUTORITZO que assisteixi als entrenaments i a les activitats organitzades pel SEL
VILANOVA CLUB DE RUGBI durant la temporada 2022/2023.

AUTORITZO també a que, en cas d'accident i alhora que s'intenta localitzar al
al del jugador, si es considera necessari, pugui rebre atenció mèdica i se li puguin practicar
les cures i intervencions necessàries a criteri del personal qualificat que l'atengui.

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENTS

AUTORITZO que el meu fill/a ho faci conjuntament amb d'altres jugadors/es, pares, mares
i/o tutors, entrenadors i delegats, bé sigui en vehicles llogats a tal efecte pel Club, bé sigui
en transport públic, o en vehicles particulars dels entrenadors, delegats, o altres pares de
jugadors.

AUTORITZACIÓ DRETS REPRODUCCIÓ IMATGE

CONEC i accepto el fet que el club disposa o pot disposar a internet d'un pàgina web,
espai web, Facebook, Instagram, Twitter o d'altres, on s'informa i es fa disfusió de les seves
activitats esportives i lúdiques, individualment o en grup, de jugadors i jugadores que fan les
activitats esmentades. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut i regulat per la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiari a la
pròpia imatge.

AUTORITZO que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i/o videos
corresponents a activitats esportives i lúdiques organitzades pel SEL VILANOVA CLUB DE
RUGBI i publicades en pàgines web i blogs del club, filmacions destinades a difusió pública,
fotografies per a revistes o publicacions d'àmbit educatiu i esportiu, presentacions digitals.
Signatura

Vilanova i la Geltrú a ________________________________

Aquestes dades seran introdudes en un fitxer propietat del SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI amb la finalitat de tramitar la
seva inscripció i rebre informació de properes activitats organitzades pel club. Les seves dades podran ser cedides a tercers
únicament pel compliment d'obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, d'acord amb la L.O. 15/1999, de protecció de
dades de caràcter personal. poden en tot moment exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se
per escrit a info@selvilanova.cat


