certificat i autoritzacions
temporada 2018-19

certificat de salut física dels atletes de l’escola d’atletisme
Per evitar riscos i incidents innecessaris és imprescindible saber si algun dels nostres atletes de l’escola té algun problema físic que s’hagi
de tenir en compte a l’hora de programar els entrenaments.

Jo,__________________________________________________ amb dni________________ com a pare, mare o tutor/a de l’atleta
______________________________________________ declaro que aquest/a
no té cap problema físic que pugui incidir en el normal desenvolupament dels entrenaments de l’escola d’atletisme.
presenta algun problema físic que podria incidir en el normal desenvolupament dels entrenaments de l’escola d’atletisme.

asma

signatura

problemes ossis
marqueu amb una creu
el problema/es i
assenyaleu
els aspectes que hem
de tenir en compte.

problemes cardíacs
problemes d’esquena

Lloc i data

altres

autorització drets d’imatge
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret
a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors
legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles on aquests o aquestes siguin clarament identificables.
Jo ________________________________________________ amb dni_________________________________
AUTORITZO

signatura

NO AUTORITZO

Pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats esportives, escolars lectives,
complementàries i extraescolars organitzades pel dinami-k club atletisme vilanova i publicades a la
pàgina web del club, filmacions destinades a difusi ó pública no comercial i fotografies per revistes o

Lloc i data

publicacions d´àmbit educatiu.

autorització de desplaçaments
Jo ________________________________________________ amb dni___________________________________ en qualitat de pare, mare o tutor/a,
AUTORITZO

NO AUTORITZO
signatura

al/la menor en/na _______________________________________________ de _____anys d’edat, amb dni
_____________________, com atleta del dinami-k club atletisme vilanova, a desplaçar-se per mitjà
de transport públic o privat, des de la ciutat de Vilanova i la Geltrú fins a les instal·lacions
esportives programades en el calendari de competició 2018-19 per la pràctica esportiva i
Lloc i data

acompanyat/da per personal tècnic del club.

