
No-autorització nocturna per a menors (temporada 2017-2018) 
(només s'ha d'emplenar en el cas d'esportistes que tenen beca interna)

Nom i cognoms

Dades de l'esportista

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal NIF

No autoritzo l'esportista indicat/ada a absentar-se del centre després de les 22 hores. En cas que sigui necessari, faré 
l'autorització corresponent de manera puntual amb una antelació de 12 hores i l'adreçaré a la direcció del centre.

No-autorització

Signatura del pare, mare o tutor/a legal

Població i data

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les 
vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer Centre Català de Tecnificació Esportiva la finalitat del 
qual és gestionar les dades de les persones usuàries del Centre Català de Tecnificació Esportiva. 
L’òrgan responsable del fitxer és el Consell Català de l’Esport i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició és Av. Països Catalans, 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat.

D - Nocturnitat

A omplir pel centre de tecnificació

Id

Nom del centre
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Dades de l'esportista
No autoritzo l'esportista indicat/ada a absentar-se del centre després de les 22 hores. En cas que sigui necessari, faré l'autorització corresponent de manera puntual amb una antelació de 12 hores i l'adreçaré a la direcció del centre.
No-autorització
Signatura del pare, mare o tutor/a legal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer Centre Català de Tecnificació Esportiva la finalitat del qual és gestionar les dades de les persones usuàries del Centre Català de Tecnificació Esportiva.
L’òrgan responsable del fitxer és el Consell Català de l’Esport i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Av. Països Catalans, 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat.
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