AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA

En/Na............................................................................................amb DNI................................... autoritza al seu
fill/a............................................................................................ a assistir a les sessions del Bàsquet Sant
Sadurní durant la temporada 2021-2022.

Fa extensiva aquesta autorització a acceptar les condicions presentades a continuació:
-

Els monitors no estan autoritzats a transportar cap nen, els pares han de portar i recollir als
nens en el punt de trobada acordat.

-

La rebuda i recollida dels nens es farà sempre al pavelló. En el cas de que un nen/a tingui la
vostre autorització per tornar sol cap a casa ens ho heu de fer saber abans. De la mateixa
manera que si marxa amb un altre pare/mare.

-

Els monitors no es faran càrrec dels nens/es fins a l’inici de l’activitat. D’aquesta manera, els
nenes s’esperaran a la grada del pavelló fins que sigui l’hora de començar. En el cas dels més
petits, podran baixar a jugar uns minuts abans de l’activitat quan arribin els monitors. Si no hi
ha cap monitor els nens/es hauran d’esperar a la grada.

-

Accepto les decisions mèdiques que fossin necessàries adoptar en cas d’urgència sota la
direcció facultativa adequada.

-

El fet d’inscriure un/a nen/a a l’Associació Esportiva Nou Bàsquet Sant Sadurní 2020, implica
una responsabilitat per part dels pares, acceptant les normes de funcionament i el
compromís de realitzar-la durant tot el curs. També cal recordar que per poder realitzar les
sessions s’ha d’estar al corrent de pagament de les quotes. Si es vol donar de baixa un
nen/a s’ha de notificar abans del dia 20 de cada mes amb un correu electrònic a
quotes@basquetsantsadurni.cat.

-

L’Associació Esportiva Nou Bàsquet Sant Sadurní 2020 disposa d’un espai web i xarxes
socials on informa i fa difusió de les seves activitats. En aquesta web, s’hi poden publicar
imatges les quals apareguin, individualment o en grup, nens/es realitzant les activitats. Atès
que el dret a la pròpia imatge està reconegut dins 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 imatge, l’empresa Associació Esportiva Nou Bàsquet Sant Sadurní 2020, demana el

consentiment per a poder publicar fotografies on apareguin els vostre fills/es per a fer
difusió de les activitats.
-

De conformitat amb l’establert en l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d'informació en la
recollida de dades li informem que les dades de caràcter personal que ens ha subministrat
seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat del Bàsquet Sant Sadurní. La
finalitat del tractament és la de gestionar de forma adequada la prestació del servei que ens
ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedits a tercers, excepte les cessions
legalment permeses. Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercitar els corresponent
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb l'establert en la Llei
15/1999 davant l’Assocació Esportiva Nou Bàsquet Sant Sadurní 2020 com a responsables
del fitxer. Els drets esmentats els pot exercitar a través dels següents mitjans:
info@basquetsantsadurni.cat

-

En/na els jugadors/es que se’ls hi cedeixi una equipació, en cas de no ser retornada,
assumiran el cost total de l’equipació.

DADES BANCÀRIES
(Nom i Cognoms de titular) ………………………………………………………amb D.N.I…………………… autoritzo al
banc o caixa…………………………………….a realitzar els pagaments mensuals de les activitats realitzades
per l’Associació Esportiva Nou Bàsquet Sant Sadurní 2020.
IMPORTANT: Qualsevol canvi en la domiciliació (o una baixa) caldrà comunicar-lo abans del dia 20 de
cada mes per correu electrònic a quotes@basquetsantsadurni.cat.
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Control

Núm. de compte

St. Sadurní d’Anoia, a ....... de .......................... de 2021.

Signatura del pare/mare/tutora

