A omplir per l’STAFF

DECLARACIÓ DE
CONSENTIMENT

Núm:

DADES PERSONALS USUARI ACTIU
(entre 6 i 11 anys)

- Nom i Cognoms del nen/a:
- Data Naixement:
- Núm. passaport/ Doc. identitat:
- Adreça:
- Població i país:
- Telèfon de contacte:
- E-Mail:
Accepto rebre informació al meu correu electrònic
Contacte Emergència (Pare, mare o tutor legal)
Nom i Cognoms:

Telèfon:

INFORMACIÓ MÈDICA
Té alguna discapacitat física i/o psíquica i/o pateix algun tipus
de malaltia que puguia fectar a la práctica de l’activitat?

NO

(Ex. asma, epilèpsia, problemes cardíacs, al·lèrgies, discapacitats, etc...)

SI / Especificar:

Té reconeguda alguna discapacitat per l’organisme competent
de l’Estat?

NO
SI (acompanyar Resolució)

L’usuari actiu i el pare/mare/tutor sol.licitem que vulguin concedir a l’usuari actiu menor una entrada per a
l’ús de les instal.lacions del Centre freestyle Indoor 360º EXTREM de conformitat amb les dades que figuren
en la present sol.licitud. Acceptem íntegrament els termes i condicions d’ús i gaudiment de les
instal.lacions del centre que figuren al dors, i ratifiquem les declaracions que allí s’hi contenen. I per a què
així consti, signem la present a Andorra la Vella en la data que s’indica seguidament, en prova de
conformitat./.

............................................................. DATA:

SIGNATURA DEL PARE/MARE/TUTOR

TERMES I CONDICIONS DE L’ÚS I GAUDIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DEL CENTRE FREESTYLE INDOOR 360 EXTREM

· L’usuari actiu ha decidit participar lliurement i voluntàriament en les activitats d’oci i entreteniment ofertes pel Centre
freestyle Indoor 360º EXTREM, que es desenvolupen en les instal·lacions situades a l’Avinguda Santa Coloma, núm. 115 d’Andorra
la Vella.
· L’usuari actiu podrà utilitzar les dites instal·lacions durant el període de vigència de l’entrada comprada.
Els signataris del present document són plenament conscients dels riscos que implica la pràctica del freestyle en qualsevol de
les seves modalitats (skate, roller, scooter, ski, BMX, snowboard, acrobàcies, etc...), compresos els inherents a la utilització de
rampes i d’altres instal·lacions pròpies de la pràctica de les diferents disciplines del freestyle. També incloent els llits elàstics i
les activitat que s’hi poden realitzar (gimnàstica, acrobàcies, salts, etc...) essent igualment conscients que el freestyle i salts als
llits elàstics són un esport de risc; i, per tant, potencialment perillosos i que implica riscos d’afectacions físiques i materials, en
el que es poden produir accidents que poden comportar lesions, pròpies i/o de tercers.
· Amb aquest coneixement del risc de l’activitat del freestyle i dels salts als llits elàstics, els signataris del present document
reconeixen; que l’usuari actiu està en condicions idònies, tant físiques com psíquiques, que disposa del grau suficient de
coneixement de la tècnica per practicar-lo en les instal·lacions del Centre freestyle Indoor 360º EXTREM, que són conscients
del risc que comporta el seu ús i assumeixen plenament tota responsabilitat derivada del dit ús, ja sigui per mort o lesions de
l’usuari actiu o produïdes per aquest a tercers, com per danys a les instal·lacions i al material propi i/o de tercers.
· Els signataris del present document coneixen abastament les condicions d’ús de les instal·lacions del Centre freestyle Indoor
360º EXTREM contingudes en el seu reglament d’ús, que han llegit i que accepten, especialment pel què fa a mesures de
seguretat, normes d’ús i comportament i pràctiques totalment prohibides, comprometent-se a cadascun d’ells en la forma i
manera que els correspongui a complir-les estrictament i a realitzar un ús responsable de les instal·lacions, així com a complir
les instruccions del personal i les senyalitzacions del centre, i assumeixen que l’incompliment pot comportar l’expulsió de
l’usuari actiu del centre, qualsevol que sigui la durada de l’abonament, sense dret a cap reemborsament per aquest motiu i
sense perjudici del seu deure d’indemnitzar per raó dels danys i perjudicis que, ja sigui dolosament o culposament, hagi pogut
ocasionar l’usuari actiu a tercers i/o a les instal.lacions.
· L’usuari actiu utilitzarà les instal·lacions del Centre freestyle Indoor 360º EXTREM sota la seva exclusiva responsabilitat, i els
signataris del present document renuncien a exercitar qualsevol acció, sigui penal, civil, administrativa o de qualsevol altre
ordre, inclús extrajudicial, contra l’entitat explotadora del mateix, per raó d’eventuals lesions i/o danys i perjudicis que pugui
sofrir l’usuari actiu derivats de la pràctica en el dit centre de l’activitat del freestyle i/o, en general, de l’ús de les dites
instal·lacions.
· El pare/mare/tutor es compromet, en allò que sigui necessari, a fer entendre i a fer complir al/a la seu/seva fill/a/tutelat/da
menor d’edat les normes d’ús de les instal•lacions del centre, així com les instruccions i senyalitzacions sobre l’ús dels equipaments i materials.
· Els signataris del present document declaren conèixer:
- Que les seves dades personals contingudes en el present document, així com les que durant la durada de
l’abonament de l’usuari actiu amb el Centre freestyle Indoor 360º EXTREM pugui posar o pugui obtenir la societat explotadora
del dit centre per qualsevol mitjà, seran incorporades als fitxers de la dita societat explotadora per al seu tractament. Especialment presten el seu consentiment per a què la societat explotadora del centre pugui procedir a la captació de la imatge de
l’usuari actiu, i doncs a ésser fotografiat o filmat al participar en activitats en les instal·lacions del centre.
- Que les dades personals obtingudes pels mitjans indicats, seran tractades d’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de
desembre, qualificada de protecció de dades personals, i se n’aplicaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat.
- Que tenen dret a exercitar, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts en
l’esmentada Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals; i, en particular, els drets d’accés,
rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si fos pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de
les nostres dades.
- Que els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió els podran exercitar mitjançant
sol·licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del document d’identitat o passaport i adreçada a
la societat “ENS AGRADEN ELS ESPORTS D’ESTIL LLIURE, SL”, Av. Santa Coloma, 115, AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra.
- Que autoritzen expressament a la societat explotadora del Centre freestyle Indoor 360º EXTREM a:
a) Trametre'ls comunicacions per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, relatives a la promoció del centre i de les
activitats que en ell s’hi desenvolupin.
b) Cedir les seves dades de caràcter personal a societats del grup empresarial del que forma part la societat
explotadora del centre a fi de poder ser informats dels seus productes, serveis i promocions comercials, a través de qualsevol
mitjà de comunicació, inclosos els electrònics.
c) A què el material obtingut fruit de la captació de la imatge de l’usuari actiu en la forma més amunt indicada:
sigui utilitzat per a fins de màrqueting o promoció del centre, reservant-se en qualsevol cas el dret a revocar aquesta autorització en qualsevol moment, notificant-ho per escrit a la societat explotadora del centre en la forma i a l’adreça indicades més
amunt per a l’exercici dels drets de cancel.lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades
personals pugui ser utilitzat com a mitjà de prova en judici.
d) Tractar i segmentar aquestes dades, aplicant les tècniques escaients, amb la finalitat d’optimitzar la promoció
del centre i de les activitats que en ell s’hi desenvolupin.

