Adingabeak DENONTZAT RACE DONOSTIA lasterketan parte hartzeko GURASOEN
BAIMENA
……………………………………………………………… Jaun/Andereak ……………………….. N.A.N zenbakia
duenak,…………………………………………………………
adingabearen
aita/ama/tutore
gisa,
………………….. N.A.N zenbakiarekin (badauka).…./…../…..…. Jaiotze datarekin. Nire ardurapean
eta honako idatziaren bidez, gaurko kirol ekitaldian parte hartzera baimentzen dut,
lasterketaren araudi eta baldintzak onartuz, ariketa fisikoa egiteko egoera fisiko egokian
dagoela expreski aitortuz eta antolakuntza, laguntzaile eta bolondres guztien funtzioen
garapenenean ardura guztia askatuz.
Era berean AITORTZEN DUT
1. Lasterketaren Araudia, arauak eta bertan parte hartzen duten erakunde ezberdinen
zirkularrak ezagutu eta onartzen ditudala.
2. Ni edo nire ordezkoa, egoera fisiko onean eta entrenamendu nahikoaren dagoela / gaudela,
ekintza honetan parte hartzeko.
3. Ni edo nire ordezkoak,ez dugula inolako gaixotasun, akats fisiko edo lesiorik ekintza hontan
parte hartzeagatik okerrago jarri edo osasunean kalte larria eragin dezakeelarik.
4. Ni edo nire ordezkoak, inolako gaixotasun, akats fisiko edo lesiorik ekintza hontan parte
hartzeagatik okerrago jarri edo osasunean kalte larria eragin dezakeena, izango bagenu,
Antolakuntzaren jakinaren gainean jarriko dugula, Lasterketako arduradunek honi buruz
hartutako edozein erabaki onartuko dugularik.
5. Lasterketaren Antolakuntza baimentzen dut nire edo nire ordezkoaren parte hartzeagatiko
ateratako edozein argazki, filmazio, grabazio edo beste edozein artxibo erabiltzea, inolako
konpentsazio ekonomikoa jasotzeko eskubiderik gabe. Lege oharra eta karguak kentzeko orria
irakurri eta onartu ditut.
Donostian, 2020-ko ……..………………-k............-n
Aita/ama edo legezko tutorearen Sinadura.

Aita/ama edo legezko tutorearen NAN-ren eta adingabeakoaren N.A.N-ren fotokopia (baldin
badauka) gehitu behar dira.
LEGE OHARRA Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 Lege Organikoak zehazten duenaren arabera, agiri
honen bidez lortutako zure datu pertsonalak gure fitxategietan tratatuko direla, ekintzan hontan parte hartzeak
suposatzen duen antolaketa eta kudeatzea helburu bakarrarekin, jakin arazten dizugu. Era berean, jakin arazten
dizugu, aparteko kirol ekintzetan parte hartzeko bereziki babestuta dauden datuei buruzko informazioa adierazi
behar den kasuetan, parte hartze baldintzak dagokion mailara egokitu ahal izateko, informazio hori kirol ekinzatean
zure parte hartzea kudeatzeko bakarrik tratatuko dela, datu hauei buruzko konfidentzialtasun osoa gordeko delarik.
Edozein unetan aldez aurretik emandako baimena indargabetu ahal izango duzu, eta sarbide, zuzentze, kantzelazio
eta oposaketa eskubideak egin ahal izango ditu fitxategiaren arduradunari zuzenduz.

