
 

C.POSTAL 17430 – TEL.972840808 – FAX 
972840195  www.scf.cat – ajuntament@scf.cat   

AUTORITZACIÓ A MENORS D’EDAT PER A LA PARTICIPACIÓ DE LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER 

FARNERS JOVE DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS  
 

DADES DEL PARE / MARE O TUTOR/A LEGAL:  
     Nom i Cognoms:       
      DNI:       
      Adreça:                   CP:       
      Població:       
      Telèfon 1:                                   Telèfon 2:            
 
DADES DEL FILL/A (menor d’edat):  
     Nom i Cognoms:       
      DNI:       
      Data de naixement:       
      Telèfon:        

 
AUTORITZACIONS (marqueu amb una creu)  
 

AUTORITZO al meu fill/a a participar en les activitats dins del terme municipal (inclosos també els espais 
públics exteriors), amb les condicions i responsabilitats de les què he estat informat/da i que organitza l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Farners. 
 

AUTORITZO al meu fill/a a rebre informació per correu electrònic o WhatsApp de l’activitat.  
 

AUTORITZO l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners a fer servir sense fins comercials, amb caràcter exclusiu i 
d’acord amb la normativa vigent, les imatges fotogràfiques i enregistraments de vídeo que es facin durant les activitats 
amb l’objectiu de fer difusió del projecte.  
 

FAIG CONSTAR que tinc coneixement de les següents característiques de l’activitat: 
- Aquesta és una activitat lliure i no vigilada per l’organització exceptuant l’inici/presentació d’aquesta. 
- Durant el transcurs de l’activitat les persones participants es desplaçaran a peu i lliurement pel carrer o zona a 

l'entorn de l’inici per tal de trobar uns punts d'informació repartits per l’espai i poder resoldre l'aventura. 
- Els equips no estan obligats a notificar l’abandonament o finalització de l’activitat a l’organització. 
- L’organització no es responsabilitza de les possibilitats imprudències realitzades per les persones participants 

durant el transcurs de l'activitat.  
 
En cas de no estar d’acord amb el trànsit lliure dels/les participants menors d’edat es recomana que una persona 
responsable els/les acompanyi i n'assumeix la responsabilitat. 
 

CONEC QUE la participació en aquesta activitat, requereix de la utilització d'un telèfon mòbil ANDROID (no Iphone) 
amb bateria al 100% i connexió a la xarxa 

Lloc i data:   

          

Signatura   

 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  
Usuaris participants activitat escape room de carrer 
Responsable del tractament: Ajuntament de Santa Coloma de Farners.   
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les  vostres dades.   

Delegat de Protecció de Dades: dpd@scf.cat - Plaça Ajuntament, 1 - 17430 Santa Coloma de Farners (Girona).  Tel:972840808   
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