
 

,           de                              de 

 

SIGNATURA (en cas de custòdia conjunta caldran les dues firmes): 

FITXA D’INSCRIPCIÓ EN L’AGRUPAMENT ESCOLTA JAMBOREE 
 
 

DADES DEL XIQUET/A 

NOM I COGNOMS  

DATA DE NAIXEMENT  DNI  

ADREÇA  MUNICIPI  

TELÈFON (opcional)  E-MAIL (opcional)  

SITUACIÓ DEL XIQUET/A 

        MAJOR D’EDAT                       MENOR D’EDAT EMANCIPAT                       MENOR D’EDAT (EMPLENAR INFORMACIÓ DE MARES/PARES/TUTORS) 

SITUACIÓ DELS PARES/MARES/TUTORS (A L’EFECTE DE SABER QUI ÉS EL RESPONSABLE LEGAL DEL MENOR) 

ESTAT CIVIL (CASATS, PARELLA DE FET, FAMÍLIA MONOPARENTAL, SEPARATS, DIVORCIATS, ETC.)  
 

EN CAS QUE EXISTISCA UN TIPUS DE CUSTÒDIA DEL MENOR, ESPECIFICAR: 

        TUTELA LEGAL              CUSTÒDIA ÚNICA              CUSTÒDIA CONJUNTA (EN AQUEST CAS HAN DE SIGNAR L’AUTORITZACIÓ ELS DOS RESPONSABLES) 

DADES DELS PARES/MARES/TUTORS 

NOM I COGNOMS  

TELÈFON  E-MAIL  
 

NOM I COGNOMS  

TELÈFON  E-MAIL  

DECLARACIÓ I AUTORITZACIÓ 
 

EN. / NA.                                                                                                                              EN. / NA. 
 

Com a representants legals de  
 

DECLARA/EN: 
 

        Que totes les dades expressades en aquesta fitxa són certes. 
 
        Cedisc a Jamboree-Escoltes Laics de Xàtiva els drets que té sobre la imatge del menor quan aquesta siga reproduïda en les fotografies i vídeos preses en les 
activitats realitzades. En conseqüència, el/la representant legal autoritza a l’agrupament a fitxar, reproduir, comunicar i a modificar per tot mitjà tècnic les 
fotografies i vídeos realitzats en el marc de la present autorització. Autoritze la utilització d’imatges i vídeos del menor per part de l’agrupament, amb la finalitat de 
mostrar i promocionar les seues activitats i l’escoltisme en general, sempre en àmbits no comercials. S’entén que l’agrupament prohibeix expressament una 
explotació de les fotografies i vídeos susceptibles d’afectar a la vida privada, i una difusió en tot suport de caràcter pornogràfic, xenòfob, violent o il·lícit. El 
representant legal reconeix per altra banda que el menor no està vinculat a cap contracte exclusiu sobre la utilització de la seua imatge o el seu nom. 
 
        Autoritze a Jamboree-Escoltes Laics de Xàtiva a utilitzar el meu número de telèfon com a canal de comunicació habitual incorporant-lo als grups de WhatsApp 
oficials de l’agrupament. 

 
L’informem de que les seues dades personals seran incorporades a un fitxer, propietat de Jamboree-Escoltes Laics de Xàtiva, creat amb la finalitat de gestionar les 
activitats i serveis oferits. Les dades romandran arxivades per a rebre comunicacions sobre activitats, serveis o informació de l’agrupament per qualsevol mitjà, 
inclosos els electrònics, per al que consent expressament, conforme al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 

Aquestes dades seran tractades d’acord amb la normativa vigent en la Lleig Orgànica de Protecció de Dades i el seu desenvolupament aprovat pel Reial 
Decret1720/2007, de 21 de desembre. 
 

En qualsevol moment podré exercitar els drets d’accés, cancel·lació, oposició i rectificació, mitjançant un escrit i acreditant la meua personalitat dirigit a  Jamboree-
Escoltes Laics de Xàtiva. 
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