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8a GIMCANA JOVE - FESTA MAJOR DE CASSÀ 2018 
 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ: 
- La gimcana tindrà lloc el dilluns 28 de maig de 2018, a les 16 h al parc de l’estació de Cassà.  
- L’activitat consistirà en un seguit de proves i activitats en equips de 6 persones per competir entre elles.  
- Hi haurà proves d’habilitat, originalitat i tradicionals. 
- L’organització no es fa responsable de comportaments indeguts dels participants en el transcurs de 
l'activitat, així com del que duguin a terme fora de les activitats previstes i organitzades.  
 

NOM DE L’EQUIP: ....................................................................................  

 

DADES PARTICIPANT:  
Nom: ....................................... Cognoms: ............................................................................  
Data de naixement: ................................................. 
Telèfon/s: ............................................................................................................................. 
Correu – e: ............................................................................................................................ 
Adreça: ................................................................................................................................. 
CP: .......................... Població: .............................................................................................. 
______________________________________________________________________________ 

 
Jo, ..................................................................., amb DNI ........................................., i major d’edat, 
declaro estar al corrent de les condicions de participació, les accepto i em faig responsable dels 
meus actes. Així mateix, faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques i 
quirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència sota la direcció facultativa pertinent. 
       Signatura 
 
 

AUTORITZACIÓ MENORS: 
 
Jo, ……………………………......................... amb DNI…………....…………… com a pare, mare, tutor/a, em 
faig responsable, autoritzo i estic d’acord que el meu fill/a ……………………....……………….... amb DNI 
.................................. participi a la gimcana jove el 28 de maig de 2018, organitzada per 
l'Ajuntament de Cassà. 
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques i quirúrgiques que calgui adoptar en 
cas d’extrema urgència sota la direcció facultativa pertinent. 
En cas que hi hagi qualsevol problema us agrairia que us poséssiu en contacte amb mi al número 
de telèfon/s................................................... 
       Signatura 
 
 
 
 
Cassà de la Selva, ___ de ___________ de 2018 
 
La comunicació de les dades personals que consten en aquest formulari suposa l’autorització perquè s’incorpori en un fitxer creat per 
a gestionar aquesta activitat. Aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Podeu exercir el dret d’accés, modificació i cancel·lació de les dades 
adreçant-vos personalment a l’Àrea de Joventut del vostre Ajuntament.  
En compliment del que regula la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, 
la formalització de la inscripció autoritzarà que els joves participants puguin ser fotografiats en l’activitat GEN'92 i que aquestes 
fotografies puguin ser publicades a la pàgina web i/o a altres publicacions editades pels ajuntaments organitzadors. 


