Núm. d'abonat /ada
Data

Autorització paterna/materna/tutor per a entrades i abonaments 10 de
menors d'edat
DADES DE L'ABONAT/USUARI MENOR
Cognoms

Nom

Adreça

Població

Província

DNI

Data de naixement

Telèfon

Observacions

AUTORITZACIÓ PER ENTRAR ACOMPANYAT AMB UN ADULT

CP

Edat

Signatura de l'autoritzant

Sr./Sra.:
amb DNI

autoritza al seu fill/a a utilitzar els serveis de la instal·lació

permesos, segons la seva edat, acompanyat/da per:

AUTORITZACIÓ PER ENTRAR SOL/A A LA INSTAL·LACIÓ

Signatura de l'autoritzant

Sr./Sra.:
amb DNI

autoritza al seu fill/a a utilitzar els serveis de la instal·lació

permesos, segons la seva edat, acompanyat/da per:
PISCINA
Els menors de 14 anys han d'entrar acompanyats del pare, mare, tutor o d'un adult autoritzat per aquest i aportar el DNI de l'autoritzant
Els menors entre 14 i 15 anys poden entrar sols però amb autorització i DNI del pare, mare o tutor.
SALA DE FITNESS
Els menors de 14 anys no poden entrar ni sols ni acompanyats.
Els menors entre 14 i 15 anys tenen que entrar acompanyats del pare, mare, tutor o d'un adult autoritzat per aquests i aportar el DNI de l'autoritzant.
Els joves de 16 i 17 anys poden entrar sols però amb autorització i DNI del pare, mare o tutor.
Signatura de la persona responsable
D’acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer d'Activitats i
Instal·lacions Esportives, el responsable del qual és l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, i seran
tractades amb lla finalitat de gestionar els usuaris i activitats esportives. Igualment s'informa a les persones
titulars de les dades que podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes i
amb les condicions establertes a la llei, davant l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) C/ Girona, 10 - L'Hospitalet
de Llobregat.

