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AUTORITZACIÓ PER PARTICIPAR MENORS D’EDAT A
LA MEDIUM (La mitja Romànica)
ATENCIó!!!
PER PARTICIPAR A LA MEDIUM CAL QUE EL PARTICIPANT TINGUI 14 ANYS EN EL
MOMENT DE CELEBRARSE LA PROVA .
ELS MENORS DE 16 ANYS A DATA DE LA PROVA ESTARAN OBLIGATS A ANAR
ACOMPANYATS D'UN ADULT DURANT EL RECORREGUT

CAL PRESENTAR DUES CÒPIES D’AQUEST DOCUMENT: una, signada pel pare i una altra, per la mare.
Presentar tots dos documents en el moment de recollir la documentació.
Cal acompanyar-los d’una fotocòpia del DNI/NIE del/de la menor inscrit/a, una fotocopia del DNI/NIE del major d’edat
que l’acompanyarà (si el menor te menys de 16 anys) I les corresponents fotocòpies DNI/NIE de les persones que
autoritzen la seva participació.
Jo, en/na ......................................................................................................amb DNI/NIE .............................., en tant que
pare/mare/tutor/tutora, autoritzo en/na ................................................... ...................................,........................ amb
DNI/NIE ..............................,..................... a participar en laMEDIUM (la mitja Romànica), que se celebrarà els dies 12
/ 13 de Maig del 2018, acompanyat per en/na ........................................................ .............................................. amb
DNI/NIE ..............................,............
Declaro que conec l’exigència física i psicològica que imposa la provai accepto les normes de participació exposades al
reglament de la mateixa, disponible a la web de l'entitat www.cen.navas.cat.
Declaro que la persona a la qual autoritzo participar es troba en perfecte estat de salut, no té cap impediment físic ni
psíquic que pugui obstruir o diﬁcultar la Marxa i ha dut ha terme una preparació prèvia escaient per participar a la a la
MEDIUM.
Per tant, eximeixo de tota responsabilitat a l’organització de la prova i al Centre Excursionista de Navàs, pel que fa a les
possibles conseqüències que sobre la salut de la persona a la qual autoritzo participar puguin ocasionar-les, tant durant el
transcurs de la Marxa , com posteriorment.
........................................, a ............ de ................... del 2018
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