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AUTORITZACIÓ D’ASSISTÈNCIA SENSE ACOMPANYAMENT D'UNA PERSONA ADULTA 
AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA SIN ACOMPAÑAMIENTO DE UNA PERSONA ADULTA 

Cal emplenar-la si el/la participant és major de 12 anys i l’autoritzeu que torne a soles de l'activitat a casa. 
Cumplimentar si el/la participante es mayor de 12 años y autoriza que vuelva solo o sola de la actividad a casa.  

Podeu emplenar els camps directament amb l’ordinador / Puede rellenar los campos directamente con el ordenador 

Nom i cognoms mare/pare o tutora/tutor / Nombre y apellidos madre/padre o tutora/tutor DNI 

AUTORITZE / AUTORIZO A: 

El/La participant que s’esmenta a continuación perquè assistisca a l’activitat i en torne sense acompanyant: 
El la participante que se cita a continuación para que asista a la actividad y regrese sin acompañante:  

PARTICIPANT / PARTICIPANTE 

Nom i cognoms / Nombre y apellidos 

ACTIVITAT / ACTIVIDAD  

Nom de l’activitat / Nombre de la actividad 

 València, 
Sigantura / Firma: 

(1) L'autorització s'haurà de lliurar signada el dia de la reunió informativa. Per a realitzar l'activitat és obligatori tenir tota la
documentació abans del seu inici.
La autorización se deberá entregar firmada el día de la reunión informativa. Para realizar la actividad es obligatorio tener toda la
documentación antes de su inicio.

(2) Les dades facilitades per vosté en este formulari seran incorporades i tractades pel sistema informàtic de l'Ajuntament de València
per a la finalitat indicada en esta documentació, i d’acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades (UE)
2016/679, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició per mitjà d’instància presentada davant del
Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de València.
Los datos facilitados por Ud. en este formulario serán incorporados y tratados por el sistema informático del Ayuntamiento de
València para la finalidad indicada en esta documentación, y sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento General de
Protección de Datos (UE) 2016/679, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de València.
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