
 AJUNTAMENT D’ABRERA 

 Regidoria d’Esports 

 

Passeig de l’Estació 24, Bis - TEL: 93 770 51 00 - 08630 ABRERA 

 
 
 

AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA 
PER PARTICIPAR A LA 

XXI CAMINADA DE PRIMAVERA D’ABRERA 
 
 
Nom i cognoms (pare, mare, tutor/a): Jo,________________________________________                                                                                             

amb DNI (pare, mare, tutor/a): ___________ Adreça: ______________________________ 

Codi Postal: _____________  Població: _________________ Telèfon Mòbil: __________ 

autoritzo el meu fill/a (nom i cognoms) _________________________________________  

amb DNI ________________ nascut/da en data (dia/mes/any) _____ /_______ / _______   

a que participi a la XXI Caminada de Primavera d’Abrera, organitzada pel Servei 

d’Esports d’Abrera el proper 5 d’abril de 2020, amb sortida al Pavelló Esportiu Municipal, a 

les 7.00 h, i arribada al Monestir de Montserrat, segons el recorregut establert pel Servei 

d’Esports d’Abrera. Fent-me càrrec en tot moment de la seva seguretat i comportament, i 

EXONERANT a l’organització d’aquesta caminada de tot tipus de responsabilitat. 

Així mateix, AUTORITZO a l’organització a que pugui publicar les fotografies on pugui 

aparèixer el meu fill/filla. 

El sota signant reconeix haver llegit i haver-se informat de la Normativa facilitada per 

l’organització. 

I perquè així consti als efectes oportuns, signo la present AUTORITZACIÓ. 

 
 
 
 
 
__________________________ 
Signatura del pare/mare o tutor/a 
 
 

A, _______________________, ______  de  ____________________ de 2020 
 
 
PER PODER PARTICIPAR A LA XXI CAMINADA DE PRIMAVERA D’ABRERA S’HAURÀ 
D’APORTAR OBLIGATÒRIAMENT AQUEST DOCUMENT, SIGNAT, COM A MOLT 
TARD, EN EL MOMENT DE RECOLLIR EL DORSAL. 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades seran utilitzades exclusivament amb la 
finalitat de formalitzar les sol·licituds d’inscripció de la Caminada de Primavera d’Abrera i no es 
preveu la seva cessió a tercers llevat d’obligació legal. El responsable de les mateixes és 
l’Ajuntament d’Abrera: Plaça de la Constitució número 1, 08630 – informació@abrera.cat. Podeu 
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o 
oposició al seu tractament, així com els altres drets que corresponguin a través de la seu electrònica 
de l’Ajuntament https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat 


