
 

CLUB PATI POLINYÀ. NIF G65396251. 
amb el número 14799 del Consell Català d’Esports de la Generalitat i Associada a la Federació Catalana 

de Patinatge. Email: 
 

DOCUMENT D'ACCEPTACIÓ DE RESPONSABILITAT DURANT 

 

 

En/na _______________________

DNI ________________________

l'esportista _____________________________

 

1. el meu fill o filla està en fase de prova al Club Patí Polinyà

 

2. encara no he formalitzat la inscripció

realitzaré la inscripció

 

Per la qual cosa DECLARO que

responsabilitat: 

 

− a la Junta del Club Patí Polinyà

− a l'Ajuntament de Polinyà

− a tercers 

− i assumiré tota la responsabilitat sobre l'esportista abans esmentat/da

 

 

I per a que així consti signo aquesta autorització per a realitzar l'activitat sense 

assegurança de responsabilitat civil

 

 

 

 

 

 

 

En Polinyà a                     de                 

 

 

 

Amb la col·laboració de 

 

. NIF G65396251. Pista Esportiva del Turó s/n, 08213 POLINYÀ.
amb el número 14799 del Consell Català d’Esports de la Generalitat i Associada a la Federació Catalana 

de Patinatge. Email: clubpatipolinya@gmail.com. www.clubpatipolinya.com

DOCUMENT D'ACCEPTACIÓ DE RESPONSABILITAT DURANT 

PERÍODE DE PROVA 
 

En/na _____________________________________________________________

DNI _______________________________________________ i pare/mare/tutor de 

_____________________________________, manifesto que:

el meu fill o filla està en fase de prova al Club Patí Polinyà 

encara no he formalitzat la inscripció perquè no estic segur/a de sab

realitzaré la inscripció i, per tant, sé que no disposa d'assegurança, 

que, en cas de dany o lessió de l'esportista no rec

del Club Patí Polinyà 

'Ajuntament de Polinyà 

assumiré tota la responsabilitat sobre l'esportista abans esmentat/da

I per a que així consti signo aquesta autorització per a realitzar l'activitat sense 

assegurança de responsabilitat civil 

En Polinyà a                     de                                              de 20 

 

Pista Esportiva del Turó s/n, 08213 POLINYÀ. Entitat Registrada 
amb el número 14799 del Consell Català d’Esports de la Generalitat i Associada a la Federació Catalana 

www.clubpatipolinya.com 

DOCUMENT D'ACCEPTACIÓ DE RESPONSABILITAT DURANT 

____________amb 

i pare/mare/tutor de 

, manifesto que: 

perquè no estic segur/a de saber si 

no disposa d'assegurança,  

no reclamaré cap 

assumiré tota la responsabilitat sobre l'esportista abans esmentat/da 

I per a que així consti signo aquesta autorització per a realitzar l'activitat sense 


