
 
 

 
 

AUTORITZACIÓ DE MENORS D’EDAT PARTICIPANTS EN LA V TRAVESSA 
POPULAR D’EL CORTE INGLÉS DEL DIA 8 DE JULIOL DE 2018 

 
 

DADES DEL TUTOR / DE LA TUTORA 

Nom______________________________________________________________________________  

com a pare / mare / tutor/tutora legal _________________________  amb  DNI __________________  

telèfon de contacte __________________________   població ________________________________ 

adreça postal _______________________________________________________________________ 

adreça electrònica ___________________________________________________________________ 

 

DADES DEL / DE LA MENOR 

Nom  __________________________________________________________________________ 

DNI __________________________ data de naixement ___________________ edat _________ 

distància en què participa ____________________________________________ 

 

MANIFEST que conec les condicions de la travessa i que sé que és una prova amb risc i hi manifest LA MEVA 
CONFORMITAT I AUTORITZ el meu fill / la meva filla / la meva persona tutelada, amb les dades indicades 
anteriorment, perquè pugui participar en la V TRAVESSA POPULAR D’EL CORTE INGLÉS I III TRAVESSA 
ESCOLAR «JUGAM. POSA VALORS A L’ESPORT» sota la meva responsabilitat i amb això EXONER 
l’organització de qualsevol responsabilitat, expressament: EL CORTE INGLÉS, FEDERACIÓ BALEAR DE 
NATACIÓ, CONSELL DE MALLORCA, GERMATUR GESTIÓN S.L. I UNISPORT CONSULTING dels possibles  
mals i perjudicis físics i psíquics que pugui sofrir com a conseqüència de la participació del / de la menor en la 
prova. 
 
Mitjançant la signatura d’aquest contracte autoritz UNISPORT CONSULTING S.L. i altres patrocinadors i 
col·laboradors a prendre arxius fotogràfics i/o audiovisuals del / de la menor d’edat al meu càrrec, amb una finalitat 
comercial. Les imatges i/o els vídeos s’exposaran en els perfils que les empreses gestionen en les diverses xarxes 
socials o s’utilitzaran per a campanyes de màrqueting relacionades amb els esdeveniments que UNISPORT 
CONSULTING S.L. o les seves empreses relacionades (GERMATUR GESTIÓN S.L. I DYNAMIC MENORCA S.L.) 
puguin dur a terme. 
 
Les dades personals s’inclouen en un fitxer propietat d’UNISPORT CONSULTING S.L. Aquesta informació 
s’utilitzarà per satisfer el servei que heu contractat i pot ser cedit a GERMATUR GESTIÓN S.L. i a DYNAMIC 
MENORCA S.L. per satisfer el servei contractat i per a la prospecció comercial relacionada amb aquestes 
empreses. 
 
Podeu exercir els vostres drets ARCO (d’Accés, de Rectificació, de Cancel·lació i d’Oposició) amb un escrit a 
l’adreça següent: UNISPORT CONSULTING S.L., GREMI DE SABATERS, 21, PLANTA 1, OFICINA A17. 07009  
PALMA. 
Palma, 8 de juliol de 2018 
 
Signat 


