
II JOCS DE LA SET 

Els orígens de la Font  

SECAR DE LA REAL 2017 

Participant 1 

Nom i llinatges  

DNI  

Adreça (Carrer,n.,CP i 

municipi) 
 

Data de naixement  

Correu electrònic  

Telèfon  

En cas de ser menor d'edat: Jo________________________________________________________amb 

DNI_________________com a tutor/a legal de ______________________________________________, 

l'autoritzo a participar i assumeixo en el seu nom les responsabilitats derivades a baix signades. 

________________________________ 

Signatura   

Participant 2 

Nom i llinatges  

DNI  

Adreça (Carrer,n.,CP i 

municipi) 
 

Data de naixement  

Correu electrònic  

Telèfon  

En cas de ser menor d'edat: Jo________________________________________________________amb 

DNI_________________com a tutor/a legal de ______________________________________________, 

l'autoritzo a participar i assumeixo en el seu nom les responsabilitats derivades a baix signades. 

________________________________ 

Signatura  

Barri pel qual participau  

Districte  

 



Els membres de la parella accepten les presents bases i les indicacions que pugui 

realitzar l’organització per tal de garantir un bon desenvolupament dels II Jocs de la 

Set, així com es comprometen a participar-hi de forma lúdica i a mantenir una actitud 

de respecte cap a la resta de participants, jutges, material i entorn.  

La parella coneix que la inobservança de les bases així com de les recomanacions i 

indicacions que puguin realitzar jutges i membres de l’organització implicarà la 

penalització o desqualificació de la parella.  

Els membres participants assumeixen qualsevol responsabilitat derivada dels accidents 

ocasionats pel no compliment d’aquestes normes o d’una mala conducta durant la 

participació als jocs i eximeixen d’aquesta responsabilitat l’organització. 

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 1/1982, sobre el dret a l’honor, a 

la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els informem que les 

fotografies o vídeos amb la seva imatge o del menor, realitzades durant la seva 

participació als jocs, podran aparèixer a pàgines web i xarxes socials 

gestionades per l’Ass.VV. Secar de la Real i mitjans de comunicació com premsa 

i televisió, amb la finalitat de donar a conèixer i poder compartir amb el barri i 

tots els participants, el treball realitzat. 

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, els informem que les 

seves dades i en el cas el seu tutelat, seran incorporades en un fitxer 

automatitzat sota la responsabilitat de l’Ass.VV. Secar de la Real. 

Poden exercir el seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició 

mitjançant un escrit a la nostra adreça electrònica 

veinatsdelsecar@secardelareal.org 

Mitjançant la seva signatura deixen constància de l’acceptació de tot allò 

exposat anteriorment en tot aquest document i que coneixen els seus drets i 

obligacions segons la normativa de protecció de dades de caràcter personal.  

Palma, 15 d'agost de 2017  

 

 

Signatura partcp.1 o tutor/a legal partcp.1 Signatura partcp.2 o tutor/a legal partcp.2  
 


