
 
 

 
 

 

Il·lm. Srs. Alcaldes dels Ajuntament de Tremp i El Pont de Suert 

Avís Legal:  D’acord amb el que estableix la normativa en matèria de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades seran tractades per a la gestió de la prestació del servei. Els responsables del 

tractament són els Ajuntaments de Tremp i El Pont de Suert. La base jurídica és la prestació del servei.  Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat de les obligacions legals. Així mateix 

s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament 

de les Dades de l’Ajuntament de Tremp a l’adreça Plaça de la Creu,1  CP 25620 Tremp , mitjançant la Seu Electrònica, o per correu electrònic a dpd@tremp.cat, o de l’Ajuntament del Pont de Suert,  

Plaça Major, 9, CP 25520 El Pont de Suert. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a www.ajuntamentdetremp.cat   i  www.elpontdesuert.cat. 
 

CAMINADA DE CARENES 2019 
10a MARXA EL PONT DE SUERT A TREMP 

 
 

Autorització per a menors de 18 anys per participar en la caminada  
 
1.- DADES DEL PARE/MARE/TUTOR 
 

Nom i cognoms: 
                     

DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF: 
              

Carrer, plaça... 
              

Nº/Pis/Porta 
              

Població: 
              

CP: 
              

Data de naixement: 
              

Correu electrònic: 
              

Telèfon/mòbil 
              

 
Dades del menor d’edat, que participarà en la caminada 

Nom i cognoms: 
              

DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF: 
              

Carrer, plaça... 
              

Nº/Pis/Porta 
              

Població: 
              

CP: 
              

Data de naixement: 
              

 
2.- MANIFESTA 

   Que autoritzo com a pare/mare o tutor, el menor a participar en la caminada de carenes, 10a 
Marxa el Pont de Suert a Tremp,  que se celebrarà el dissabte 13 d’abril de 2019. 

   Que adjunto còpia del DNI del pare/mare o tutor. 
 
Que la portarà el  mateix dia de la prova, o la farà arribar a l’organització amb antelació. 
 
Data i signatura 
 

Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que 
accepto les condicions particulars expressades, i que assumeix tota la responsabilitat que es derivi 
de la participació del menor,  per la qual cosa sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud. 
 

Per tal de donar efectivitat a aquesta autorització, signa a continuació en el lloc i data indicats. 
 
Lloc i data , ____________________   de/d’ ___________________  de  _______  
 

Signatura del pare/mare/tutor,  
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