
 

 

 
1. Té alguna al·lèrgia(medicament, aliment....)? SÍ  NO 
En cas afirmatiu, indiqueu quina: 

 
2. Pren algun medicament amb freqüència?  SÍ  NO 
En cas afirmatiu, indiqueu quin: 

 
3. Té alguna malaltia crònica?    SÍ  NO 
En cas afirmatiu, indiqueu quina: 
 

En cas de tindre alguna altre dolència, malaltia o prescripció mèdica que es necessària conèixer pel 
desenvolupament de l’activitat, indiqueu-ho a continuació: 

El Club disposa d’una pàgina web, perfil de facebook e instragram, que vostès podran visitar des de qualsevol ordinador amb 
connexió a internet. D'aquesta manera podrem publicar gran varietat de circulars i totes les activitats que al llarg de la 
temporada es duguin a terme. Es per aquest motiu que sol·licitem la vostra autorització per poder fer us de la imatge del vostre 
fill/a: 

SÍ, dono la meva autorització al Club Rítmica la Unió a publicar les activitats tant públiques, privades que organitzi el Club, 
així com els fotos, filmació de vídeo que apareguin en la pàgina web, instagram o facebook del meu fill@ durant la 
temporada 2020/2021 i activitats en les què participi, entenent que són accessibles a qualsevol persona connectada a 
Internet i que no es pot garantir la propietat intel·lectual del propietari del treball. (Segon el compliment l’establert per  
la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del Reial Decret 1720/2007 del Reglament de 
desenvolupament de la LOPD.)  
 
NO dono la meva autorització per publicar treballs, fotos, imatges al Club Rítmica la Unió. 

 

 
Na……………………………………………………………………………………………………………... amb DNI…………………………………………….., en qualitat de 
(Mare/Pare/Tutor)……………………………………….. de la/el Gimnasta………………………………………………………, a Viladecans a ................. 
de ...................... de 202.....,CERTIFICO, que el meu fill/a no pateix cap malaltia o patologia que li impedeixi realitzar la activitat 
en la qual el/la inscric, atorgant la meva autorització perquè participi en les activitats lúdic -esportives, inclosos els 
desplaçaments que aquestes generin, i em dono per assabentat de la obligatorietat de l'ús de la uniformitat oficial, de 
l'assistència a les activitats promocionals (presentació, jornada de patrocinadors, clausura) i estudi de salut, així com del possible 
ús de la seva imatge en el desenvolupament d'aquestes activitats. A més em faig càrrec de tota possible responsabilitat de 
qualsevol mena derivada de les conseqüències de conducta irregular o incompliment de les normes per part del meu fill / a en el 
transcurs de les activitats programades. 
 

Barcelona,                       de                   de  202 
      Firma del pare  y mare / tutor legal 

 
  

DADES DEL ESPORTISTA  

Cognoms                                               Nom                                                             Nom contacte en cas d’urgència: 

     

 Telèfons de contacte en cas d’emergència durant l’activitat: 

  

C.R. LA UNIÓ 
Qüestionari 

 mèdic esportista 

  

 

AUTORITZACIÓ CESSIÓ D’IMATGE 


