FESTES DE PRIMAVERA PALAFRUGELL
4 DE JUNY 2022
INSCRIPCIÓ BAIXADA DE CARRETONS
Nom del carretó
Nom i cognoms del responsable
DNI

Població

Adreça electrònica

Edat

Telèfon mòbil

Telèfon del/la pare/mare/tutor (en cas de menors d’edat)

Amb quina cançó vols realitzar el recorregut?
Teniu vehicle per remolcar el vostre carretó?
o SI
o NO
Nom i cognoms dels participants

Edat

DNI

1
2
3
4
5
6

Data i signatura
Palafrugell, ___ de __________________de 2022.

Informació bàsica de protecció de dades personals
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: inscripció a l’activitat, organització i enviament d’informació.
Legitimació: consentiment de la persona que s’inscriu i prestació del servei.
Destinataris: les dades no es comuniquen. En el cas de necessitar contractar una assegurança les dades es
comunicaran a la companyia asseguradora.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament
i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Palafrugell.
Trobareu més informació a l’adreça [enllaç a la política de protecció de dades]

FESTES DE PRIMAVERA PALAFRUGELL
4 DE JUNY 2022
AUTORITZACIÓ MENORS BAIXADA DE CARRETONS
En/Na ____________________________________________________________________
amb DNI número ________________________com a
o Pare
o Mare
o Tutor/a legal
Autoritzo que el/la menor__________________________________________________ amb
DNI __________________ participi a la baixada de carretons de Palafrugell el dissabte 4 de
juny de 2022, essent plenament conscient dels riscos que pot comportar la participació, alhora
que eximeix de tota responsabilitat els organitzadors de l’esdeveniment.
Així mateix em faig responsable de qualsevol accident amb o sense conseqüències físiques i/o
de qualsevol pèrdua de documents o objectes durant el transcurs de la baixada d’aparells
mòbils sense motor de Palafrugell 2022.
El/la menor participarà amb l’equip ________________________________que participarà a
la prova amb supervisió d’un adult al qual cedeixo la meva confiança.

Data i signatura
Palafrugell, ___ de __________________de 2022.

(S’haurà de lliurar una autorització per a cada participant menor d’edat)

BAIXADA DE CARRETONS
FESTES DE PRIMAVERA PALAFRUGELL
4 DE JUNY 2022

PERMÍS D’ADULT RESPONSABLE D’EQUIPS AMB MENORS DE 12 ANYS

En/Na______________________________________________________________
amb DNI número__________________ i com a major d’edat, em faig responsable de
qualsevol accident amb o sense conseqüències físiques i/o de qualsevol pèrdua de
documents o objectes durant el transcurs de la “Baixada d’aparells mòbils sense motor
de Palafrugell 2022” de l’equip_____________________________________________.

Data i signatura,
Palafrugell, ___ de __________________de 2022.

Cal un sol responsable per vehicle (adult i familiar directe d’un dels participants), sempre i
quan no hi hagi cap menor de 12 anys.

