
 

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ PER A 
Cal presentar aquest document en el moment de la recollida del dorsal

 

Jo, .................................................................................

com a pare/mare i/o tutor, autoritzo en/na

amb NIF .................................-........., a participar en l’activitat que s’assenyala.

 

Declaro que llegit, entenc i accepto el reglament de la 
que tant el menor com jo som conscient
realitzarà el dia 13 de març de 2022. 

Que la persona a la qual autoritzo participar en aquesta activitat 
perfecte estat de salut, no té cap impediment físic ni psíquic i ha dut a terme una preparació prèvia i escaient 
per participar-hi. 

Per tot això eximeixo de qualsevol responsa
Excursionista de Cardona, pel que fa a les possibles conseqüències 
transcurs de l’activitat, com posteriorment.

Així mateix autoritzo al Centre Excursionista de Cardona a utilitzar la seva imatge per a
sense ànim de lucre, a les publicacions (en suport paper, documents info
Centre Excursionista de Cardona. 

Per tant em faig únic/a responsable dels incidents i/o accidents que derivats de l’esde
ocasionar al menor al qual autoritzo i eximeixo de tota responsabilitat a l’organització de l’esdeveniment, sens 
perjudici de les cobertures que l’assegurança obligatòria garanteix.

 

Signat, 

El pare/mare/tutor                                               

 

 

 

 

 

................................................................, ......... 

del Setge
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................................................................................................................., amb NIF 

, autoritzo en/na....................................................................

, a participar en l’activitat que s’assenyala. 

c i accepto el reglament de la 7a Marxa del Setge de Cardona
conscients i coneixedors de la duresa física i psíquica de 

ue la persona a la qual autoritzo participar en aquesta activitat anteriorment assenyalada es troba en 
perfecte estat de salut, no té cap impediment físic ni psíquic i ha dut a terme una preparació prèvia i escaient 

Per tot això eximeixo de qualsevol responsabilitat a l’organització de la 7a Marxa del 
pel que fa a les possibles conseqüències en la salut d

transcurs de l’activitat, com posteriorment. 

Així mateix autoritzo al Centre Excursionista de Cardona a utilitzar la seva imatge per a
sense ànim de lucre, a les publicacions (en suport paper, documents informàtics, web,

em faig únic/a responsable dels incidents i/o accidents que derivats de l’esde
i eximeixo de tota responsabilitat a l’organització de l’esdeveniment, sens 

perjudici de les cobertures que l’assegurança obligatòria garanteix. 

El pare/mare/tutor                                                       El menor 

..............................., ......... de ............................. de 2022 

7a Marxa 
del Setge de Cardona 
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amb NIF ................................-........,  

........................................................................., 

Cardona. Així mateix asseguro 
la duresa física i psíquica de l’activitat esportiva que 

anteriorment assenyalada es troba en 
perfecte estat de salut, no té cap impediment físic ni psíquic i ha dut a terme una preparació prèvia i escaient 

a Marxa del Setge i al Centre 
la salut del menor tant durant el 

Així mateix autoritzo al Centre Excursionista de Cardona a utilitzar la seva imatge per a que es pugui fer servir, 
rmàtics, web,...) relacionades amb el 

em faig únic/a responsable dels incidents i/o accidents que derivats de l’esdeveniment puguin 
i eximeixo de tota responsabilitat a l’organització de l’esdeveniment, sens 

  


