
 

En/na___________________________________________amb DNI______________ 
com a pare/mare o tutor legal, autoritza a les gimnastes a sota relacionades a: 

a) Participar a les activitats que realitza el Club Gimnàstica Sarrià, que promou 
i desenvolupa activitats relacionades amb la gimnàstica rítmica, tant en 
l’àmbit d’entrenament com de competició a Sarrià de Ter i dins el territori 
català.    També autoritza a realizar trasllats en autobús o altres vehicles, si 
l’activitat s’ha de realitzar fora del municipi de Sarrià de Ter.        

b) Autoritza també als responsables de l’activitat a realizar les gestions 
oportunes en cas de tractament mèdic, eventual hospitalització i qualsevol 
altre procediment mèdic necessari. 

c) Que les dades puguin ser arxivades per part de la Federació Catalana de 
Gimnàstica Rítmica, Consell Esportiu del Gironès, UCEC,  Club Gimnàstica 
Sarrià i per l’Ajuntament de Sarrià de Ter, i ser utilitzades únicament per 
gestionar les seves pròpies activitats o les que d’elles se’n derivin. D’acord 
amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
l’informem que les seves dades serán incorporades a un fitxer per a la 
comunicación i gestió d’activitats i serveis de la Federació Catalana de 
Gimnàstica Rítmica, pel Club Gimnàstica Sarrià i per l’Ajuntament de Sarrià 
de Ter. Pot exercir el seu Dret de l’Afectat dirigint-se    al mateix club, 
Pavelló Municipal de Sarrià de Ter, C. Francesc Cambó s/n, o mitjançant un 
correu electrònic a l’adreça ritmicasarriadeter@gmail.com. 

d) Atès que el dret de la propia imatge és reconegut a l’article 18.1 de la 
Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, autoritza a 
cedir els drets d’imatge quan apareguin en les fotografíes i/o vídeos 
corresponents a les activitats en les que participen i que són organitzades 
per la Federació Catalana de Gimnàstica Rítmica, Consell Esportiu del 
Gironès, UCEC, Club Gimnàstica Sarrià i per l’Ajuntament de Sarrià de Ter 
per tal de ser publicades als mitjans de comunicación per fer-ne difusió i 
promoció (web, Facebook, blogs mitjans impresos i digitals). 

Nom i cognoms: 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signatura: 

Sarrià de Ter,----- de-------------------- de ---------                                                                                                                             


