
                                                                        

 

 

 

AUTORITZACIÓ  XUP XUP  2022 

En ________________________________ (nom del pare o mare o tutor legal) amb DNI o passaport 
___________________ pare o mare o tutor legal de ___________________________ (nom i cognoms del 
nen/a), 

AUTORITZO per marxar sol/a: 

Que al meu fill/filla amb nom i cognoms __________________________ que pugui marxar amb nom i 
cognoms________________________________________________________________________________
_________________________________del casal d’estiu Xup Xup  2022 que és realitza al  Museu del Disseny 
de Barcelona. 
 

o Setmana del 4 al 8 de juliol 
o Setmana del 11 al 15 de juliol  

 

OBRSERBACIONS:  
_______________________________________________________________________________________ 
 
AUTORITZO drets d’imatge: 
Que la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en vídeos i fotografies preses durant el desenvolupament de 
les activitats del casal d’estiu Xup-Xup 2022 publicades a : 
 

o Pàgines web i xarxes del Museu del disseny i l’associació Tantàgora 
 SI  /   NO 

o Publicacions editades pel Museu del Disseny i l’associació Tantàgora 
 SI   / NO 

o Que se m’enviï informació sobres les activitats educatives i familiars de les dues institucions 
a través del correu electrònic o per correu postal. 

 SI   / NO 
o Als responsables del casal, a prendre les decisions mèdiques i quirúrgiques que fossin 

necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa. 
 SI   / NO 

 

Barcelona,       de            2022 

Signatura pare/mare/tutor legal 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 
Informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer, el responsable del qual és el Museu del Disseny de Barcelona. 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació o cancel·lació mitjançant un escrit dirigit al Museu del Disseny (Pl. Glòries 37 08018 
Barcelona), o bé a l’adreça electronica museudeldisseny@bcn.cat. 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 
Informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer, el responsable del qual és Tantàgora Serveis Culturals. Podeu 
exercir els drets d’accés, rectificació o cancel·lació mitjançant un escrit dirigit Tantàgora (c. de l’Art, 80, 08041 Barcelona), o bé a 
l’adreça electrònica tantagora@tantagora.net 
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