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FITXA D’INSCRIPCIÓ - “PREPARATIUS DE VIATGE” 

NOM I COGNOMS ALUMNE:  

D.N.I:                                 ADREÇA:  

TELÈFON : POBLACIÓ I CODI POSTAL: 

CORREU ELECTRÒNIC:  

NOM PARE, MARE O TUTOR:      

TELÈFONS PARE, MARE O TUTOR:  

DNI PARE/MARE O TUTOR:        

AUTORITZACIÓ   

Jo ...................................................  amb D.N.I ..................................... autoritzo 

al meu/va fill/a ........................................................................ a assistir a les 

activitats del programa “PREPARATIUS DE VIATGE” amb les condicions establertes en 

el full informatiu. 

Lloc i data:                                                            Signatura del pare, mare o tutor 

Per efectuar el pagament de la inscripció cal ingressar l’import de 450.-€ a: ES89 0075 

2154 5406 0345 8939 (BANC POPULAR).  

Per a formalitzar l’inscripció cal adjuntar el comprovant de pagament amb la fitxa 

d’inscripció emplenada, així com l’autorització de drets d’imatge. 
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AUTORITZACIÓ PEL DRET DE CESSIÓ D’IMATGES 
  
  
  

 Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la 
Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatges, així com el 
que estableix la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter 
personal i el seu reglament:

 
L'informem que durant els esdeveniments organitzats per ___EINA, qualitat 
emocional____, es podran realitzar fotos i gravacions que poden ser 
publicades en els canals de comunicació habituals de ___www.eina.eu___  
amb finalitat comunicativa i/o publicitària dels seus productes i les seves 
activitats,  sense que aquestes accions suposin una obligació pels implicats, ni 
impliquin un dret de remuneració o benefici econòmic a favor de l’afectat que 
pogués aparèixer a les imatges.
 
Per la present, declaro estar informat del contingut d’aquest document i 
autoritzar expressament a _EINA, qualitat emocional__ per tal de que 
pugui utilitzar  la imatge del/la meu/va fill/a d’acord amb els criteris i 
finalitats exposats anteriorment. 

                        _____________a ………....... de __________del 201_. 
  
  
  
En/na,......................................................................... amb DNI nº…….............….. 

  
  
  
  

Signatura  ................................. 
  
  

*tutor legal de .......................................................................................... 
                   (en el cas de que el nen/a sigui menor)

 


