FULL DE PARTICIPACIÓ PER ALS MENORS D’EDAT
- EL DIA DE L’ACTIVITAT S’HA D’ENTREGAR AQUEST FULL A LA PERSONA
ENCARREGADA -

Full de les dades personals tant dels menors socis com dels no socis
OMPLIR TOTS ELS CAMPS AMB LLETRES MAJÚSCULES I CLARES
DADES PERSONALS DEL MENOR D’EDAT
Nom

Llinatges
(complets)

Municipi
Data completa de
naixement

DNI/NIE
_____ /_____ /________

Es compromet a anar
acompanyat per
un responsable major
d’edat

SI

X

Denominació de l’activitat a la que
participa:
DADES PERSONALS DEL TUTOR O RESPONSABLE LEGAL DEL MENOR
Nom
Llinatges
(complets)
Municipi
DNI/NIE

Telèfon
Relació amb el
particular
menor
DADES PERSONALS DE LA PERSONA MAJOR D’EDAT AUTORITZADA PEL TUTOR O REPRESENTANT LEGAL I
QUE ES FARÀ RESPONSABLE DEL MENOR D’EDAT
(Si coincideix amb el tutor o representant legal no es necessari omplir-ho) Nom
Llinatges
(complets)
Municipi
DNI/NIE
-El signant com a tutor o representant legal del menor, autoritza a la persona ressenyada a fer-se
responsable del menor i manifesta que aquesta persona té prou capacitat segons les característiques
físiques i tècniques de l’activitat a la qual es pren part, eximint a ‘Els Xots’.
-El signant, com a responsable, es compromet a acompanyar al menor i a fer-se càrrec d’ell en tot
moment mentre duri l’activitat eximint a ‘Els Xots’ i manifesta que té prou capacitats físiques i
tècniques per a participar a l’activitat.
-Tots dos, menor i acompanyant, han d’estar federats a la modalitat que correspongui, acord amb
l’activitat a la que participa (al manco amb l’assegurança temporal per un dia).
-El menor i el seu acompanyant, si no són socis del club, han de signar un full de responsabilitats el
mateix dia de l’activitat.
ACCEPT LES NORMES ESTABLERTES.
(En cas de que el tutor i el responsable siguin la mateixa persona, només haurà de signar una vegada
com a tutor/a/representant legal).
Palma, a ___ d _______ de 20____
Signatura Tutor/a o Representant legal

Signatura Responsable

