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CESIO DRETS DE IMATGE
AUTORIZACIO DEL US DE IMATGES DELS DEPORTISTES
El club Esportiu Bàsquet Sa Real disposa a internet d'una pàgina web i contes a xarxes socials a on informa de les activitats i els
aconteixments, així com dels resultats dels nostros equips. A aquesta pàgina web i xarxes socials es poden publicar imatges a on
apareixin, individualment o en grup els nuestres deportistes. Donat que el dret a la propia imatge està reconescut a l'article 18.1
de la Constitució i regulat per la Lley 5/1982, de 5 de maig, del dret a l'honor, a la intimitat personal i a la propia imatge, la junta
directiva de aquest club solicita el consentimient als pares o tutors legals per poder publicar fotografies a on apareixin els seus fills i
a on siguin clarament identificables.
D. / Dª………………………………………………………………………amb DNI nº ……………………………............ Autoritzo a que la imatge del meu fill/ a
……………………………………...................................... Pugui apareixer a fotografies corresponens a activitats esportives i socials
organizades per el club o un altre estament deportiu relacionat i publicat als mitjans públics del club C.E. BASQUET SA REAL.
Eivissa,
Signatura:

de

de 2020

AUTORITZACIO DE PARTICIPACIO A MENORS DE EDAT PROTOCOL COVID-19

Tornam al basquet
Temporada 202-2021
Del 1 de Septembre 2020 al 30 de juny 2021
D. / Dª………………………………………………………………………amb DNI nº ……………………………............ Declar que conec la normativa de
l'activitat i els protocols sanitaris establerts i que el meu fill/a o tutelat/da reuneix les condicions físiques per a la realització de
l'activitat Tornam al basquet. Expres el meu consentiment per que realitzi l'activitat i soc conscient dels riscos implicits. De la
mateixa manera asumeix tota responsabilitat que pugues derivar-se de qualsevol acció indeguda que el meu fill/a tutelat/da
pugui realitzar.
Eivissa,
Signatura:

de

de 2020

