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DECLARACIÓ DE CONSENTIMENT INFORMAT PER A
UNA ACTIVITAT ESPORTIVA (Per a menors d'edat)
EN/NA

,major d'edat, amb domicili en
i amb DNI
, com a mare, pare, tutor/a
legal o representant legal del menor, per mitjà del present escrit;

manifest
1.- Que per l'organització del programa esportiu
he sigut
informat prou i en un llenguatge comprensible sobre les característiques de l'activitat esportiva en la
qual participarà el nostre/a ﬁll/a
i sobre
les condicions físiques requerides per a aquesta participació.
2.- Que he sigut informat de forma suﬁcient i clara sobre els riscos d'aquesta activitat, assumint la NO
REALITZACIÓ d'un reconeixement mèdic previ que valore l'estat de salut per a la pràctica esportiva.
3.- Que el nostre ﬁll/a se troba apte de condicions físiques i psíquiques per a la realització de les disciplines esportives o activitats físiques i esportives, de caràcter recreatiu i educatiu, encara que l'aspecte
competitiu sempre està present en les diferents formes que es presenta l'esport infantil, no patint cap
mena de malaltia o problema mèdic que li ho impedisca o limite, havent sigut informat i sent
coneixedor dels riscos inherents que comporta la pràctica esportiva i en concret manifesta que no
pateix de problemes cardíacs, respiratoris ni altres derivats d'operacions que resulten concretament
contraindicats per a aquesta pràctica esportiva.
4.- Que conec i entenc les normes reguladores de l'activitat esportiva i estic plenament conforme amb
les mateixes admetent la submissió del meu ﬁll/a a la potestat de direcció i/o disciplina de l'organització.
5.- Que assumisc voluntàriament els riscos de l'activitat esportiva i, en conseqüència, eximisc a l'organització de qualsevol mal o perjudici que puga patir en el desenvolupament de l'activitat el nostre/a
ﬁll/a. Tal exempció no comprén els danys i perjudicis que siguen conseqüència de culpa o negligència
de l'organització.
6.- Per la present VERIFIQUE l'absoluta veracitat de les dades a dalt exposades corresponents al meu
estat de salut.
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