
Full d’inscripció per a joves de 11 anys (nascuts al 2010) a 17 anys a la sortida a

PORTAVENTURA WORLD dins el programa Pujalbus,

organitzada pel Consorci del Lluçanès i Lluçanès Jove.

Data: 30 de juny de 2022.

Jo__________________________________________________________________amb

DNI:________________________________ com a pare, mare, tutor/a legal, autoritzo:

Que el/la menor ........................................................................... assisteixi a la sortida PortAventura
World el proper 30 de juny de 2022, que organitza el Consorci del Lluçanès i Lluçanès Jove.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar i/o modificar dates de calendari del programa.

La reproducció de les fotografies fetes pels tècnics i tècniques de l’organització en què surti la seva
imatge per tal que es puguin utilitzar en diferents publicacions.1 Otorgo el consentiment de forma
expressa, en els termes que ho requereix l’article 2.2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de
protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. (1)

Que de les actituds irresponsables per part del participant no se’n fan responsables les institucions
organitzadores, i que en cap moment es pot sortir de les instal·lacions de PortAventura sense
l’autorització dels monitors acompanyants. Els monitors/es acompanyaran al grup, però un cop a
dins a PortAventura els nois i noies voltaran sols per dins el parc.

Que l’autorització es faci extensiva a les decisions medicoquirurgiques que fos necessari adoptar
en cas d’extrema urgència, sempre a l’empara de la pertinent direcció facultativa. Així mateix, el
sotasignat entén i accepta que el/la menor només estarà supervisat pels monitors acompanyants
durant els trajectes amb autobús, i durant l’entrada i la sortida a PortAventura. Dins el parc el/la
menor no comptarà amb supervisió directa, essent l’únic responsable del que succeeixi el
sotasignat.

Que el meu fill/a pot  marxar sol/a un cop arribats al Lluçanès. (2)

1 [ ] Marcar la casella en cas de NO autorització expressa de la reproducció de les fotografies.
2 [ ] Marcar la casella en cas de NO autorització a marxar sol/a un cop arribats al Lluçanès.

A______________, el _________________ de _____________________ de 2022.

Signatura del pare, mare o tutor/a legal

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament
responsabilitat del “Consorci del Lluçanès” per remetre-li periòdicament informació dels serveis del “Consorci del Lluçanès”. Les seves dades seran
tractades fins que es doni de baixa de les notificacions, després del qual procedirem a la seva destrucció. Per a més informació consulti la nostra política
de privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió
d’un escrit dirigit al correu electrònic: consorci@consorci.llucanes.cat o a l’adreça: Consorci del Lluçanès, C. Vell, 3 (08515) Sta. Creu de Jutglar (Olost).

mailto:consorci@consorci.llucanes.cat

