AJUNTAMENT DE
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
(BAGES)

AUTORITZACIÓ BATEIG DE JOVENTUT

11 i 12 anys

Jo ____________________________________________ (pare, mare, tutor/a)

amb DNI-NIE _______________________________________ autoritzo al/ a la
meu/va fill/a _________________________________________ a assistir al
Bateig de Joventut Sant Salvador de Guardiola de la Setmana Jove, consistent
en un sopar amb taller de còctels sense alcohol i ambientació musical, que es
portarà a terme el diumenge 22 de juliol al Bosc de l’alegria.

Així com, AUTORITZO que la imatge del meu fill/a pugui ser enregistrada a través de
fotografies o vídeos dins de les activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola durant la setmana jove, que serviran per fer difusió de la pròpia activitat a la pàgina
web i xarxes socials de l’Ajuntament i a d’altres possibles mitjans, sempre que la seva difusió
tingui la finalitat de donar a conèixer les activitats dins del projecte de la regidoria de joventut de
Sant Salvador de Guardiola.
El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està
regulat per la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, per això cal el consentiment dels pares, mares o tutors legals dels
menors per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament
identificables.
Per a l’edició de materials en espais de difusió (blogs, webs, revistes etc.) cal la corresponent
cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui n’exerceixen
la pàtria potestat en cas de menors d’edat, sense que la llei de la propietat intel·lectual admeti
cap mena de modulació segons l’edat. Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor/a en
qüestió no aparegui clarament identificat.

SIGNATURA del pare, mare, tutor/a:

Sant Salvador de Guardiola, _____ de juliol de 2018
Porta l’autorització impresa i signada, presencialment el dia de l’activitat

Carrer de dalt, 19 08253 Sant Salvador de Guardiola
e-mail: st.salvador@diba.cat

Tel. 93 835 80 25
NIF: P0809700H

