SPAIN 2018 JULIOL 17-22

HAB AWABA
AUTORITZACIONS
El club signant, sol·licita a BIWPA SL l’admissió al HaBaWaba Spain 2018 dels atletes menors
esmentats a continuació:

NOM DEL CLUB
NOM DE L’EQUIP
ENTRENADOR
ASSISTENT / DELEGAT
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NOM COMPLET DELS ATLETES
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REPRESENTANT LEGAL DEL CLUB
Lloc i data:
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HAB AWABA
AUTORITZACIONS Y DRETS D’IMATGE
El sotasignat, tutor d’un menor d’edat, amb
responsabilitat exclusiva i en coneixement de la
Llei Orgànica 15/1999 d’1 Desembre, és
coneixedor que les dades de caràcter personal
recollides per BIWPA SL són tractades d’acord
amb aquesta llei i declara que:
1. 		Sóc el tutor legal i tinc la responsabilitat parental de l’Atleta menor que participarà al
HabaWaba Spain 2018.
2. 		L’atleta menor es troba en perfecte estat físic
i mental i com a tutor seu tinc la responsabilitat d’informar a l’organitzador si durant l’event
el seu estat de salut es deteriora i no li permet
participar a les activitats esportives.
3. 		Sóc conscient de que la responsabilitat de
cuidat i protecció de l’atleta menor radica
exclusivament en els acompanyants del Club,
que coneixen i accepten això. Accepto que
l’organitzador BIWPA no té cap responsabilitat per lesions de l’atleta, danys a l’hotel o a
les instal·lacions durant l’event que poguessin
ocórrer per accions o negligència de l’atleta

menor. En aquest cas, assumiré la
responsabilitat de restaurar els danys i / o pagar qualsevol compensació que pugui
ocórrer. Pel menor, els entrenadors i els
acompanyants de l’equip són responsables,
ja que han estat designats pel president del
club, que confirma i aprova la validesa del
present document amb la seva firma.
4. 		Amb la meva firma autoritzo a BIWPA l’ús i
explotació exclusiva d’imatges, fotografies i
vídeos que es realitzin durant l’event i / o les
seves activitats secundàries en cooperació
amb altres organitzacions. L’ús de les
imatges mencionades anteriorment, fotos i
vídeos, d’una manera que insulti la dignitat
personal i la decència de les persones fotografiades està totalment prohibit. L’ús,
promoció i exhibició de fotografies i vídeos
és gratis i el dret exclusiu li pertany a BIWPA,
que podrà cedir-les als seus col·laboradors
oficials sense autorització prèvia i / o
aprovació.
5. Declaro que tots els atletes membres de
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l’equip inscrit estan registrats amb el Club i
tenen llicència federativa que els hi dóna dret
a assistència mèdica en cas de lesionar-se
durant l’event.
6. Declaro acceptar que BIWPA es reserva la
possibilitat de poder excloure els atletes
individuals o a l’equip complert si alguna de
les condicions o termes no són respectats.
7. Per a qualsevol conflicte relacionat amb
HabaWaba Spain 2018, la validesa de la
interpretació i efecte del present document
entre BIWPA i / o participants del HabaWaba
Spain ( atletes, escoltes de l’equip, familiars i
tutors), com danys a persones i / o
propietats dins l’allotjament i instal·lacions de
l’event (però no limitat a allò), seran els
tribunals espanyols i la llei els que tenen
jurisdicció exclusiva.
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AUTORITZACIÓ FIRMADA
NR

NOM COMPLET DEL
JUGADOR

NOM DEL PARE,
MARE, TUTOR
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FIRMA DEL PARE,
MARE, TUTOR
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