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En / Na .___________________ proveït/da / a de NIF: ________ amb domicili a 

___________________________________________________________________ 

localitat _____________________ Província __________________ C.P .___________. 

En representació de ______________________________________________, menor d'edat,  

en la seva qualitat de pare / mare / tutor mitjançant el present document: 

 

1.-  AUTORITZO    NO AUTORITZO 

A “FUTBOL SALA GARCIA”  (D’ara endavant el “CLUB”) o la persona o empresa 

contractada pel CLUB , de forma expressa i inequívoca, a la presa d'imatges del meu fill / o 

tutelat / a, menor d'edat, en el context de la realització de material audiovisual de 

caràcter informatiu i/o promocional, respecte del CLUB i les seves activitats. 

La present autorització, es fa extensiva a la cessió dels drets d'imatge per a la distribució 

de l’esmentat material audiovisual, a través de qualsevol format o suport publicitari i / o 

mitjans de comunicació, online o offline, incloent el lloc web de la entitat o els perfils que 

el CLUB pugui  tenir a xarxes socials de tercers. Aquestes xarxes es regeixen amb les seves 

pròpies condicions generals i polítiques de privacitat i poden tenir el seu domicili fora de 

la UE. 

Les imatges captades seran utilitzades, exclusivament, per a les referides finalitats 

promocionals i/o informatives,  a propòsit d’activitats relacionades amb el Club. 

L'autorització per a l'ús de les esmentades imatges, tindrà caràcter indefinit i independent 

de la seva pertinença al CLUB i, sense límit en el seu àmbit territorial. Tot plegat, amb 

independència que ja no existeixi vinculació amb el CLUB. 

Per a la present cessió, es pacta la no existència de contraprestació econòmica de cap 

tipus, ni present, ni futura. 

La signatura del present document suposa, per tant, la manifestació expressa i inequívoca 

del meu consentiment, com a representant del menor d'edat, per a la captació d'imatges, 

així com per a la cessió dels drets d'imatge i de la utilització i distribució de l’esmentat 

material audiovisual, en les condicions expressades a la present declaració, el que faig 

constar als efectes legals oportuns. 

A no ser que ens indiqui el contrari, marcant la corresponent casella, autoritza a la cessió  

de les imatges i a la seva utilització, amb finalitats promocionals, als nostres 

patrocinadors, per a ser utilitzades en el context d’aquest patrocini. 

AUTORITZO    NO AUTORITZO   
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2.- El JUGADOR es compromet a dur i ostentar, en l’exercici de les activitats esportives en 

que representi al CLUB, les equipacions facilitades pel CLUB, amb les marques i logotips 

que s’hi incloguin, sense modificar, ni afegir cap element addicional al respecte. 

3.-D'acord amb el que estableix l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de 

protecció de dades de caràcter personal, se m'informa que les meves dades i les del 

menor al que represento, passaran a ser tractades pel CLUB per a possibilitar tramitació 

de la present autorització i el compliment de la resta de les finalitats anteriorment 

esmentades i autoritzades en nom del menor. Incloent-hi, de manera especial, les 

possibles cessions de dades a tercers fora de la UE, en els casos descrits. Per a l'exercici 

dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició haurà de dirigir una comunicació al 

domicili social del CLUB C/ Caracas nº 8 de Barcelona (08030). 

4.- AUTORITZO als membres de l’equip educatiu del CLUB a administrar al nostre fill/a el 

tractament mèdic que especifiquem a continuació: 

             

             

             

(No s’administrarà cap medicació sense que s’hagi acompanyat la corresponent recepta 

/ pauta medica.) 

En tot cas  AUTORITZO             NO AUTORITZO            a l’assistència sanitària urgent, en cas 

de lesió i/o accident que ho requerís. 

5.- AUTORITZO             NO AUTORITZO                a participar al meu fill/a als desplaçaments 

que s’hagin de realitzar durant la present temporada 2017-2018, segons el calendari 

oficial estipulat per a la seva categoria, així com a aquelles altres activitats organitzades o 

en que el CLUB hi participi com tornejos, partits amistosos o de preparació, i d’altres de 

tipus similars i que li serien oportunament comunicades. 

 

I per a que així consti, signo el present document, a Santa Coloma de Gramenet a   de      de 

dos mil disset. 

 

 

     

Signat. 


