FICHA DE INSCRICIÓN Á ACTIVIDADE
NOME DA ACTIVIDADE:
Datos da persoa participante
Nome e apelidos
Nº documento de
identidade
Data de nacemento
Enderezo
Teléfono
Enderexo electónico
Datos relevantes

Nai, pai ou titor/a legas:
Nome e apelidos
Nº documento de
identidade
Enderezo
Teléfono
Enderezo electrónico

Por medio do presente escrito, MANIFESTAN:
1. Autorizo expresamente a miña fillo/a participar nesta actividade, da que se nos
informou suficientemente e nunha linguaxe comprensíbel sobre as súas
características, e estamos plenamente conformes coss riscos de participar en dita
actividade, coa titulación dos técnicos, cas medidas de seguridade adoptadas pola
organización na realización da mesma, e coas normas de conduta necesarias para a
participación.
2. O/A participante non padece ninguna enfermidade ou lesión que lle impida a
execución da actividade. Non obstante, os comparecentes están na obriga de informar
puntualmente ás persoas e entidades responsabeis de calquera cambio en dita
situación dende a sinatura do presente documento. Se o menor padecerá algún tipo
de lesión, defecto físico ou calquera outra circuntancia ou síntoma, se pondrá en
coñecemento, aceptando as decisión que ao respecto se adoptan polos responsábeis
da mesma.
3. Foron informados e aceptan que, se o participante ten algún accidente, lesión ou
problema de saúde, os responsabeis da actividade darán asistencia sobre o terreo,
estabilización e traslado a un centro de saúde ou hospital.
4. As persoas comparecentes asumen voluntariamente os riscos propios da actividade e,
en consecuencia, exime aos responsábeis da actividade, e ao seu persoal, de calquera
lesión ou daño que poida sufrir por ela. Tal exención non comprende as lesións ou
danos que sexan consecuencia dunha culpa ou neglixencia da organización.

5. En cumprimento do disposto na lei 1/1982, de 5 de maio, sobre o dereito ao honor a
intimidade persoas e familiar e a propia imaxen, autorizan á empresa ou persoal
responsable da actividade e á CASA DA MOCIDADE á grabación total ou parcial do/a
participante por medio de fotografías, vídeos e colquera outro medio, así como facer
uso, para a difusión das actividades, de tales grabacións a través de calquera medio,
especialmente a través das redes sociais da CASA DA MOCIDADE, así como para que,
no seu caso, sexan comunicados a súa empresa ou institución de procedencia. A
autorixzación estará lóxicamente limitiada por aquelas utilizacións ou aplicación que
puideran atentar ao dereito ao honor nos termos previstos na Lei Orgánica 1/1982 de
5 de maio, de Protección Civil ao Dereito ao Honor, a Intimidade Persoal e Familiar e a
Propia Imaxe. A autorización nn fixa nngún límite de tempo para o uso das imaxés ou
parte das mesmas, polo que a autorización se considera concedida por un prazo de
tempo limitado.
6. Sengundo o establecido na Lei Organica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de
datos personais e garate ds dereitos dixitais, lle informamos que seus datos personais
obtidos mediante este documento serán empregados coa finalidade de organizar e
xestionar a participación de súa filla/o ou tutelada/o na actividade. Así mesmo,
autoriza ao mantemento dos seus datos nos nosos arquivos co obxecto de poder
remitirlle información no sucesivo, por calquera medio incluindo os electrónicos, sobre
a promoción de actividades promovidas pola casa da Mocidade. O Consentimento
anteriormente otorgado entenderase presentado en tanto non comunique a
renovación do mesmo. Poderá, en calquera momento, revocar o consentemento
anteriormente otorgado, así como exercer os seus dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición nos termos legalmente establecidos, dirixindose no seguinte
enderezo electrónico: mocidade@allariz.gal
7. En caso de danos a terceiras persoas, mobiliaria ou bens inmóbeis causados pola
utilización indebida dos mesmos, gastos de reparación e /ou reposición serán cargados
ao participante ou aos responsábeis legais do mesmo que ocasione o daño e deberá
ser abonados directamente á organización ou actividade.
8. Nin os monitores nin a organización da actividade fanse responsábeis do diñeiro nin
dos obxectos de valor que non se depositen ao seu cargo, nin das perdas de obxectps
persoais e/ou pezas de roupa que poidan producirse durante o desenvolvemento das
actividades.
9. Se existe algún requisito legal en canto a custodias, tutela ou recollidad do neno/a,
deberá iformarse aá Organización por adiantado, xustificando debidamente esta
situación, e incluíndoa por escrito no apartado “datos relevantes” da ficha de
inscrición.
O abaixo asinante acepta todas as anteriores condicións xerais de participación.
En _________________a, ____________________

Sinatura do participante Pai/Nai/Titor/a legal:

