
Signatura/es

Dades personals de
la persona que viatjarà amb l’autobús a Fira de València
19 de maig de 2018

L'autobús té com a finalitat facilitar l'accés al Saló del Manga de València 
(Saló del Manga) als joves menors de 18 anys estudiants en el municipi de 
Borriana i les Alqueries, i joves entre 18 i 30 anys de la comarca. S'organitza a
través de Xarxa Jove 

Nom i cognoms:..............................................................................................
Data de 
naixement:............................................................................................

Telèfon: :.......................................................................................
Municipi:...............................................................................................

Autorització de la persona progenitora/tutora legal

En referència al/la jove .......................................................................................  amb DNI
...................................,
jo (persona progenitora/tutor@ legal 1), ................................................................................. amb 
DNI ...................................
jo (persona progenitora/tutor@ legal 2), ................................................................................. amb 
DNI ...................................

(En cas de persones progenitores separades/divorciades és necessari que signen les dues)

1. Autoritze a el/la menor a viatjar a l’autobús el 19 de maig de Borriana/LesAlqueries a 
       Fira València,  anada y tornada.

Accepte la incorporació d'aquestes dades personals a un fitxer  titularitat 
de l’Ajuntament de Borriana / Ajuntament de Les Alqueries 
En cap cas autoritze la cessió d'aquestes dades. 
Autoritze l'enviament d'informació relacionada amb temes de joventut.

2. Autoritze la publicació d’imatges del meu fill/a en els mitjans de comunicació municipals

 i en el recull final de fotografies i vídeos sobre les diferents activitats realitzades ,sempre I

quan es respecte el que diu la  Llei de Protecció Jurídica del Menor vigent, i la Llei de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999.

3. La actuació dels Ajuntaments de Borriana i Les Alqueries I Xarxa Jove accepte que se limita a transportar de
anada i tornada a les hores concertades als i les joves a la Fira de Valencia i no que efectivament entren al recinte,
sense asumir els Ajuntaments i/o Xarxa Jove organitzadors del  viatje en autobús,  cap responsabilitat  per les
actuacions dels menors durant l’ estada fora del temps de trajecte de l’autobús o per no acudir a temps a les hores
convingudes de eixida de l’autobús.

4. Esl menors seràn acompanyats per dos monitors titulats exclusivament  durant els trajectes  de anada I tornada 
i accepte la responsabilitat de les  actuacions de la persona autoritzada durant la estada fora de l’autobús

         en la que  no seràn acompanyats.

(En  qualsevol  moment  podreu  exercir  el  vostre  dret  d'accés,  rectificació  i  cancel·lació  enviant  una  sol·licitud  per  escrit,
acompanyada d'una fotocòpia del vostre DNI)
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