
Formulari nº3 

FEDERACIÓ CATALANA de BALL ESPORTIU - C/ Viladomat, 184 – 186, Esc. A - 1r. 3a. – 08015 (Barcelona) 

                                                               Tel.: 934.538.020 / Fax: 934.518.060 / info@fcbe.cat / www.fcbe.cat  

 

 

 II OPEN BARCELONA 

CHEERLEADING  

Diumenge 6 de març de 2016                                       
 

 

AUTORITZACIÓ 

PER A MENORS D´EDAT 

 
 

Formulari individual obligatori pels esportistes participants NO federat a la FCBE 
 

En/Na _____________________________________________________, major d’edat, titular del D.N.I. núm.  

____________________, amb domicili a_____________________________________________; 

C/_____________________________________________; Telèfon________________, actuant, en la seva condició de 

(pare/mare/tutor legal) _______________________________, en nom i representació del sol·licitant, 

en/na______________________________________________________,  amb D.N.I. núm. __________________ 

 

AUTORITZA al mateix per la pràctica de la modalitat esportiva del Ball Esportiu en la seva disciplina de Cheerleading. 

En aquest sentit i d’acord amb el que es desprèn del Codi Civil, el sota signant es declara únic responsable dels 

danys i perjudicis que es poguessin derivar de la participació del seu fill/a o tutelat/da, en qualsevol de les activitats que 

empara la Llicència Federativa emesa per la Federació Catalana de Ball Esportiu (en endavant FCBE). 

           En conseqüència, per mitjà de la present declaració, el sota signant desisteix de totes les accions o reclamacions 

que es poguessin derivar dels danys i perjudicis produïts pel seu fill/a o tutelat/da contra la FCBE, els seus directius, 

empleats, i qualsevol altra persona física o jurídica que participi en l’organització de qualsevol competició tutelada per la 

FCBE. 

           Així mateix, certifica que davant la demanda per part de la FCBE, de la presentació d’un Certificat Mèdic que 

possibiliti la participació de l’esportista abans mencionat a les activitats i competicions que la FCBE organitza, i en 

absència d’aquest, es fa responsable de qualsevol incident que pugui succeir. 

 Igualment el sota signant accepta que la FCBE pugui gravar la imatge del seu fill/a o tutelat/da pel bon 

desenvolupament de la competició així com per l'ús que posteriorment es derivi d’aquesta gravació. 

 

 

 

 

 
Signatura:        _____________, ___ de ____________ de 2016 
[Pare/Mare/Tutor] 


