
 

 

FITXA D’AUTORITZACIÓ - CASAL DEL MAR - 2019 
 

Dades del participant 
 

Nom i Cognoms: ________________________________________________________________________________ 

Data de naixement: ______________________________________________________________________________ 

Adreça: _______________________________________________________________________________________ 

Codi postal: _________________   Població: _________________________________________________________ 

Telèfon 1: _______________________  Telèfon 2: _____________________ Telèfon 3: _______________________ 

Correu electrònic: _______________________________________________________________________________ 
 

Autoritzacions 
 

Documents que cal adjuntar per fer la inscripció 
 

1) Fitxa de salut, autorització d’imatge i full d’inscripció signat pel pare, mare o tutor/a. 
2) Una fotografia mida carnet. 
3) Fotocòpia de la targeta de la seguretat social (CatSalut) / Mútua sanitària 
4) Comprovant de transferència bancària * 

 
*Fins que no s’hagi realitzat el pagament de la bestreta la inscripció no serà vàlida. 

 
 

Firma del pare/mare/tutor: 

 
 

 
Nom i Cognom de qui firma: 

DNI de qui firma: 

Data:  de  del 2019 

 
 

Autoritzo el/la menor, les dades del qual consten més amunt, a participar a totes les activitats 
programades en el casal en el qual s’inscriu com: banyar-se al mar, caminar per les roques, caminar pel 

bosc, fer snorkel i fer petites sortides. 

 
Autoritzo a les següents persones a recollir el menor un cop finalitzades les activitats del Casal (afegir 
nom, cognoms i DNI de la persona): 

 *Relació:  _ 

 Relació:   

 Relació:   

 Relació:   

 Relació:   

* (A l’apartat “Relació” cal especificar el vincle que té aquesta persona amb el menor (p.e.: pare, mare, avi, amic de la família...) 

 

Autoritzo al menor, les dades del qual figuren en aquest document, a marxar sol del casal un cop 

finalitzades les activitats. 

He llegit i accepto les condicions de participació al Casal del Mar 2019 en el full adjunt a l’inscripció. 

Estic d'acord en entrar al grup de WhatsApp del Casal del Mar on se m'informarà d'aquesta activitat, de 
possibles canvis d'última hora i d'activitats relacionades. És un grup exclusivament per notificacions i 
consultes sobre el Casal del Mar i qualsevol tipus d'SPAM no relacionat comportarà l'expulsió del grup. 
 
 

Les dades contingudes en aquesta fitxa seran tractades amb la màxima confidencialitat tal i com disposa la normativa vigent en relació a la 
Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquest casal està organitzat per l'Associació Mediambiental XATRAC. De conformitat amb la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l'Estat número 298, de 14.12.1999), les 
dades subministrades quedaran incorporades a un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament amb la finalitat descrita. Es podran 
exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació en compliment d'allò que estableix la LOPD, o simplement per a qualsevol consulta 
o comentari personal al respecte, mitjançant la tramesa d'una notificació de correu electrònic a l'adreça info@xatrac.org 

mailto:info@xatrac.org
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