
 

 

                             

C.E.E. Quatre Gats de Ròtova

 

       

   XXIII VOLTA A PEU A RÒTOVA 2022 
                              AUTORITZACIÓ TUTOR/A LEGAL 

 

 
En/Na ____________________________________________ , amb DNI____________________ 
com pare, mare o tutor de ______________________________,amb DNI__________________ i 
data de naixement_______________________ , autoritze al meu fill/a participar en 
la XXIII VOLTA A PEU A RÒTOVA 2022, organitzada per l’Ajuntament de Ròtova i el G.E.E. Quatre 
Gats de Ròtova el dia 11 de desembre de 2022. 
 
Per la qual cosa, DECLARE: 
 
1. Que el meu fill/a està en bon estat de salut i suficientment entrenat per participar de manera 
voluntària en la cursa. 
2. Assumeix els perills i riscos derivats de la seua participació en aquesta activitat esportiva, 
compuguen ser: colps amb vehicles estacionats, caigudes provocades per altres corredors o 
espectadors, condicions de la via, condicions meteorològiques (el present enunciat té carácter 
explicatiu i no especificatiu). 
3. Autoritzem a l’Ajuntament de Ròtova i al G.E.E. Quatre Gats de Ròtova per fer ús de qualsevol 
fotografia, vídeo o gravació de la meua participació o de la del menor que representem, en aquest 
acte esportiu, sense dret a rebre cap compensació econòmica. 
 
 

SIGNATURA,                  En Ròtova, a 11 de desembre de 2022 
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