
 

Declaració de responsabilitat per a patinar sense proteccions 
 

Jo, ______________________________________________________________ amb DNI/NIE/Passaport 

_______________________________ i com a responsable de l’infant 

_______________________________________________________________ (d’ara endavant “la persona 

participant") 

Declaro sota la meva responsabilitat que la persona participant ha de fer ús de les següents 
proteccions: 
 

Casc      Genolleres 
 

Colzeres     Canelleres 
 

 

durant l’extraescolar de “Jocs amb patins” o “Patinatge artístic” de l’Escola Ramon Llull 

dinamitzades per l’entitat La Caliu Cooperativa, SCCL. i per tant em faig responsable de 

proporcionar a l’infant participant aquestes proteccions perquè pugui participar de l’activitat. A 

més a més, assumeixo la responsabilitat que l’infant no realitzi l’activitat si no porta les 

proteccions adequades 

 

*Només marcar si l’infant patina sense alguna de les proteccions: 

A més a més, declaro: 

        Que conec les conseqüències que es poden derivar de patinar sense proteccions 

        Que entenc que ni l’equip dirigent ni l’entitat organitzadora són responsables de les 

conseqüències que es poden derivar de patinar sense proteccions 

 

I, perquè així consti, signo 

 

 

 

 

A Barcelona, _____ de ___________________ de 20____ 
Aquest full de sol·licitud d'inscripció serà guardat durant 3 anys. Les vostres dades personals que hi apareixen, les que apareixen en 
els fulls que s'entreguen juntament amb la inscripció i totes aquelles que s'obtinguin com a conseqüència de la vostra participació de 
les activitats extraescolars seran incorporades en un fitxer del qual La Caliu Cooperativa, SCCL. amb activitat a l’Avinguda Diagonal, 
275, 08013 Barcelona, n’és responsable, a fi i efecte de poder tramitar la vostra inscripció, poder-vos notificar de canvis i 
esdeveniments en relació a les activitats extraescolars i altres esdeveniments relacionats, i seran guardades després com a part de 
l'històric de les participants de les activitats. 
Teniu dret a accedir, a rectificar, a suprimir, a oposar-vos, a la portabilitat, i/o limitar el tractament de les vostres dades. Podeu 
fer-ho enviant-nos un escrit, amb una fotocòpia del vostre DNI/NIE/passaport, dient-nos quin dret voleu exercir a: 
lacaliucooperativa@gmail.com. També podeu iniciar els tràmits per a la defensa dels vostres drets davant de l'Agència Espanyola 
de Protecció de Dades (www.agpd.es). 


