
III Torneig Escolar d'escacs
Ciutat de Badalona

• Aquesta inscripció permet participar en el 3r torneig d'escacs Ciutat de Badalona,  que és celebra 

el dia 2 de juny del 2018, a les 10h. La inscripció és gratuïta.

• La inscripció  i els drets d'imatge, s'han de fer arribar a  antonicastella@hotmail.com abans del 

30 de Maig.

Dades del participant: 

Nom i cognoms nen/na:  _______________________________________

Curs:  _____________     Escola:______________________________

DRETS D’IMATGE .

En/na ____________________________ amb DNI número_____________________________, 

com a pare, mare o tutor/a de l’alumne  ______________________________________________

Autoritzo a ÀMBIT ESCOLA, S.L. a la presa d’imatges seves per il·lustrar materials comunicatius de 
caràcter gràfic i audiovisuals de l’activitat del centre. Tindrà validesa fins que no es comuniqui el 
contrari. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (fotos en la zona tractada que pugui ser 
utilitzat per a fins documentals del centre, sense que això constitueixi una violació de la intimitat o 
confidencialitat, en premsa, Internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials). 
La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre l’activitat 
realitzada a ÀMBIT ESCOLA, S.L.  Aquesta autorització és completament gratuïta, sense compromís a 
cap reclamació, compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís acordat amb ÀMBIT 
ESCOLA, S.L. per l’autorització d’imatge del meu fill/a o tutelat/da.

A partir de la signatura d’aquesta comunicació, autoritzo expressament el tractament de les dades de 
caràcter personals, per la finalitat especificada, per part de l’empresa.

Nom i cognoms del tutelat/da:

Nom i cognoms del tutor/a legal:

Signatura del tutor/a legal:  Badalona, ___________ de maig  de ________

Els drets d’imatge s’administren des d’aquesta entitat i per això, posem en el vostre coneixement que el 
responsable d’aquestes imatges és ÀMBIT ESCOLA,S.L. i que, per exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició podeu dirigir-vos a les nostres oficines de Via Augusta 43, local 1, 
08911 Badalona (Barcelona).
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