
Certificat i autoritzacions
Temporada 2020-21

Certificat de salut física dels/les atletes de l’escola d’atletisme 

Jo,__________________________________________________ amb DNI________________ com a pare, mare o tutor/a de l’atleta 

______________________________________________ declaro que aquest/a  

No hi ha cap rao física que pugui incidir en el normal desenvolupament dels entrenaments en l’escola d’atletisme. 
Presenta alguna raó física que podria incidir en el normal desenvolupament dels entrenaments de l’escola d’atletisme. 

Marqueu amb una
creu la casella 
corresponent  i 
assenyaleu
els aspectes que hem 
de tenir en compte.

Autorització Drets d’imatge

P er evitar riscos i incidents innecessaris és imprescindible saber si els o les nostres atletes de l’escola tenen algun problema físic que 
s’hagi de tenir en compte a l’hora de programar els entrenaments.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l’article 18.4 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de 
maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; Atès que, així mateix, el dret a la protecció 
de les dades personals, entre les quals la imatge, està recollit i protegit per la nova Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, publicada al 
BOE núm. 294 del 6 de desembre del 2018 de Protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.

 Jo  ________________________________________________ amb DNI________________________________ 

AUTORITZO   NO AUTORITZO 

A que el meu fill/a aparegui en la captació i/o enregistrament d'imatges, veu i/o 

continguts corresponents a les activitats esportives, escolars lectives, activitats complementàries 

i extraescolars organitzades pel Dinami-k Club Atletisme Vilanova i en aquelles que 

participi; així com la cessió del dret a reproduir i publicar total o parcialment la 

intervenció, fent servir qualsevol procediment i/o mitjà, tangible o intangible, amb finalitats 

educatives i/o divulgatives i en cap cas amb interès econòmic, per ser difosa a pàgines 

web i les xarxes socials.

Signatura 
Asma 

Problemes òssis    

Dificultats respiratòries/cardíaques    

Lloc i data 
 Problemes d’esquena  

Altres 

Lloc i data 

Signatura 



Autoritzacions de 
desplaçaments

 Autorització a venir i marxar sol/a dels entrenaments

Jo,__________________________________________________ amb DNI________________, domicili 

en_____________________________________ i telèfon___________________,  com a pare, mare o tutor/a de l’atleta o atletes 

________________________________________________________________________________________________________:

Expressament i sota la seva responsabilitat,  a que el/la menor/s esmentat anteriorment es traslladi i marxi de les 

pistes d'atletisme per tal de realitzar els entrenaments que ofereix el club sense l'acompanyament d'un adult.

Autorització per anar a les competicions en el vehicle privat d'algun entrenador/a, 
membre del club i/o acompanyant d'algun/a altre atleta.

AUTORITZO  

Signatura 

Lloc i data 

Lloc i data 

Signatura 

Temporada 2020-21

AUTORITZO NO AUTORITZO

Jo,__________________________________________________ amb DNI________________, com a pare, mare o tutor/a de 

l’atleta o atletes ____________________________________________________________________________________________.

i manifesto la meva conformitat expressa eximint de responsabilitat al Club d'atletisme Dinami-k, a que el/la 

menor/s esmentat anteriorment utilitzin el vehicle privat d'un entrenador/a, membre del club i/o acompanyant 

d'algun altre atleta per desplaçar-se fins el lloc de la competició corresponent i tornar a Vilanova i la Geltrú i 

NO AUTORITZO
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