
Full d’inscripció i autorització de participació al 

Correfoc Infantil, organitzat i desenvolupat per la colla Peta-fluix 

L’autoritzat (dades del menor): 
Actuant com a pare/mare o tutor/a legal d’en: …………..........…....…………................…………....………………..., 

menor d’edat i amb DNI :  ……………..…….……. edat: …...... anys

L’ autoritzant (pare/mare o tutor/a): 
Jo en: ……………………………………………...…..................… DNI núm. ….........…......…. nº. Tel: …….….…….………

domiciliat al c/:  …………………..............................….............… de: ………….........….......….....…… CP: …………

AUTORITZO:
La seva assistència i participació al Correfoc Infantil que organitza i desenvolupa l'entitat Colla 
Peta-fluix com a manifestació festiva, religiosa, cultural i tradicional, amb artificis pirotècnics, i 
en compliment del RD-989/2015 del 30 d’octubre, ITC-18, Article 2on, 5è punt (“5. Permís 
escrit dels pares o tutors legals en cas de participació de menors d’edat.”).
i DECLARO: 
 QUE el menor autoritzat no pateix cap malaltia, discapacitat o lesió que pugui agreujar-se i/o 

perjudicar greument la seva salut per el fet de participar-hi. 
 QUE conec i assumeixo la responsabilitat dels perills i riscos derivats de la seva participació en 

aquesta activitat, com poden ser entre altres: cremades, ferides, contusions, traumatismes per 
caigudes o col·lisió, .... 

 QUE autoritzo la captació d’imatges a traves de fotografia, filmació o altre tipus d’arxiu durant la 
participació del menor i la publicació d’aquestes amb la única finalitat de promoció de l’activitat, NO 
s’autoritza la publicació o cessió de les imatges amb finalitats comercials.

INFORMACIÓ DE LA PROTECCIO PER LES PERSONES:  
Cal portar roba adequada preferiblement de cotó, que tapi el màxim possible el cos, pantalons llargs, 
barret ample per protegir-ne el cap i la cara, protecció per ulls, calçat tapat (millor de muntanya), 
proteccions auditives o tapar-se les orelles.

INFORMACIÓ DE LA PROTECCIÓ DE DADES: 
Us informem que les vostres dades s’incorporaran a un fitxer titularitat de la Colla Peta-Fluix amb la:
 Finalitat: De dur a terme la gestió, el control, seguiment i altres, en les activitats relacionades amb 

l’organització del acte. 
 Durada: seran recollides i tractades fins a la finalització dels actes. 
 Legitimació: Les dades personals sol·licitades son d’obligat lliurament per tal de garantir la correcta 

tramitació.
 Cessions: No es farà cap cessió mes enllà de les previstes per la Llei.
 Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades o oposar-vos al 

seu tractament, adreçant un escrit a la Colla Peta-fluix, Plaça de l’Ajuntament nº 2, 08660 Balsareny 

He llegit, entenc i accepto les condicions que estableix aquesta autorització per la participació a 
l’activitat i com a prova de conformitat a tot l’esmentat, ho signo:

Balsareny a: .................................
NOTES:
 La pirotècnia que s’utilitzarà per aquest acte serà l’adequada al públic infantil. 
 No portar pirotècnia particular, nomes es pot fer servir els preparats per els organitzadors.
 Els menors hauran d’anar acompanyats d’un adult que se’n responsabilitzi durant tot el recorregut.
 Cal entregar aquest document a l’Ajuntament, omplert i signat abans del 04 de febrer del 2023

COLLA PETA-FLUIX


