
Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Joventut

AUTORITZACIÓ PER A MENORS D’EDAT A LA BAIXADA D'ANDRÒMINES 2022

DADES DEL PARTICIPANT

Nom i cognoms _________________________________________________________________

Edat ______   Telèfon _______________

Adreça ________________________________________________________________________

En/Na _________________________________________, amb DNI________________________

com a mare/pare/tutor legal de ______________________________________________________

AUTORITZO el/la meu/meva filla a participar en la Baixada d’andròmines 2022.

 

En aquest document declaro que la participació del meu fill/filla a la Baixada d’andròmines és
voluntària  i  recau  sota  la  meva  responsabilitat  l’andròmina  inscrita  en  aquest document;  que
compleix els requisits que s’estableixen en les bases de la Baixada d’andròmines i s’exclou a
l’organització de qualsevol responsabilitat de possibles incidents derivats d'aquesta activitat.

També eximeixo  expressament  de  responsabilitat  els  organitzadors  de  l'activitat  dels  danys  i
perjudicis que el menor pugui patir i/o causar a terceres persones durant la baixada, així com els
possibles danys que el participant pogués patir com a conseqüència de l'activitat física i mental en
la qual participa, sense perjudici de les cobertures que l'assegurança obligatòria garanteix; així
com el trasllat al centre mèdic més proper en cas de necessitar ajut urgent.

SIGNATURA 

És imprescindible portar aquesta autorització signada, en cas contrari suposarà la inadmissió a la Baixada 

d’andròmines 2022.
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Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Joventut

ÚS D'IMATGE

Autoritzo  que  el  meu  fill/filla  pugui  aparèixer  en  fotografies  corresponents  a  la  Baixada
d'andròmines  organitzada  per  la  Regidoria  de  Joventut  de  l'Ajuntament  de  Sant  Andreu  de
Llavaneres a:

- Web municipal ajllavaneres.cat

- Filmacions destinades a la difusió pública no comercial

- Revista municipal Llavaneres Info

- Perfils de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres a les xarxes socials

SIGNATURA 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:

Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Finalitat: Gestionar i donar resposta a la seva sol·licitud 

Més informació del tractament de dades: https://ajllavaneres.cat/politica-de-privacitat 

Drets de les persones: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al 

tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Exercici de drets, a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, pl. Vila, 1, 08392 de Sant Andreu de 

Llavaneres o mitjançant l'apartat de tràmits: https://ajllavaneres.cat/tramits 

Accepto les polítiques de privacitats d’aquest formulari. 

Signatura:                                                                                   Data: ___/___/_____
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