AUTORITZACIÓ A MENORS D'EDAT
PER LA PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS DE PAINTBALL

Jo, ______________________________________________________amb DNI __________________
com a pare, mare o tutor legal, autoritzó al meu fill___________________________________
amb DNI________________________ a realitzar i participar en l'activitat de Paintball, amb les
condicions i responsabilitats de les que he estat informat/da, a les instal.lacions de
RAUL CASASSAS ROMERO de Vilalleons el dia __________________.

Entenc, comprenc i dono a conèixer al meu fill/a la normativa per la realització d'aquesta
activitat:

–

El jugador assumeix els riscos de la pràctica d'aquest esport i es compromet a
seguir les indicacions dels monitors, dels responsables de la instal.lació i seguir
les normes bàsiques de seguretat:

•

No treures la màscara de protecció dins l'àrea de joc.

•

Utilitzar el tap de seguretat de la marcadora mentres no s'estigui
utilitzant.

•

Un cop eliminat de la partida, es dirigirà a l'àrea de protecció de cada
camp.

–

Qualsevol participant que no compleixi aquesta normativa, els monitors el
convidaran a abandonar el joc, sense cap tipus de reemborsament econòmic ni
possible reclamació.

I perquè així consti, ho firmo a dia _______________________________

Les vostres dades personals estan registrades en un arxiu de titularitat d'aquesta empresa, on podeu
excercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició segons la Llei Orgànica 15/1999 de
Protecció de Dades de Caràcter Personal.

AUTORITZACIÓ A MENORS D'EDAT
PER LA PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS DEL CLUB MONTAGUT
Jo, _____________________________ amb DNI __________________ com a pare,
mare o tutor legal, autoritzo al meu fill_________________________ amb
DNI________________ a realitzar i participar en l'activitat de SETMANA SANTA, amb les
condicions i responsabilitats de les que he estat informat/da, a AIGUAFREDA el dia
___________________ .
Entenc, comprenc i dono a conèixer al meu fill la normativa per la realització d'aquesta
activitat:
– El participant assumeix que ha de col·laborar en les tasques d’organització de la casa,
fregar rentar,... i els riscos de la pràctica de l'esport. i es compromet a seguir les
indicacions dels monitors, dels responsables de l’activitat.
– Qualsevol participant que no compleixi aquesta normativa, els monitors el convidaran a
abandonar l’activitat.
I perquè així consti, ho firmo a dia _______________________________

Les vostres dades personals estan registrades en un arxiu de titularitat d'aquesta empresa, on podeu exercir els vostres drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

