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IV MiniCims 2019 – VILAFAMÉS 

AUTORITZACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ DE MENORS 

(A emplenar pel pare, mare o tutor/a legal del menor) 

Indiqueu el grau de parentesc amb el menor:   pare      , mare      , tutor      , 
tutora      . 

Sr. Sra. ____________________________________________, amb DNI 
___________________  

i número de telèfon móbil ______________________________. 

DADES DEL MENOR 

Nom i cognoms ______________________________________, amb DNI 
__________________ 

Data de naixement ________________ i amb domicili en 
________________________________ 

de la localitat de _________________________ provincia de 
_____________________________ 

ACCEPTE i AUTORITZE la participació del menor a les activitats realitzades 
pel Club de Muntanya Vilafamés en la 4ª edició de la MiniCims que es 
celebrarà el 6 de juliol de 2019 en el monte Estepar de Vilafamés (racó 
cementeri). 

(Firma) 

_____________________, ___ de ___________ de 2019 

IMPORTANT: Al firmar la present autorització eximisc de qualsevol 
responsabilitat a organitzadors, voluntaris i/o qualsevol altra persona que 
col·labore desinteresadament en el seu desenvolupament. Al ser menor la 
persona inscrita declare que sóc el responsable legal del mateix, pel que 
participe baix el meu consentiment i responsabilitat. 

Autoritze que les fotografíes que es realitzen durant les activitats, puguen ser 
publicades per qualsevol mitjà i poder donar difusió d’aquest o pròxims 
esdeveniments esportius. 
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