Benvolgudes famílies,
Des de Robotix Penedès ens posem en contacte amb vostès per demanar-los que ens emplenin la següent
autorització de cessió dels drets d'imatge del seu fill/a.
Podran trobar a la nostra pàgina web (www.robotixpenedes.com) un apartat anomenat blog que anirem
actualitzan diariament per penjar fotografies i vídeos de les diferents activitats i experiments que realitzarem al
nostre casal. L'objectiu d'aquest blog és que vostès puguin veure les diferents activitats i experiments que
realitzen els nens i nenes durant les activitats del casal de semana santa, i també que els nens i nenes puguin
mostrar les seves expèriencies viscudes a tothom que vulguin. Creiem també que és una bona eina formativa
perquè els infants millorin els seus coneixements en noves tecnologies, un dels objectius fonamentals de la nostra
activitat.
També els volem demanar el seu correu electrònic, per d'aquesta manera tenir un contacte directe amb vostès si
ens fos necessari en algun moment de l'activitat.
Agrair-los finalment la confiança que han dipositat en nosaltres, recordar-los que en qualsevol moment
poden contactar amb nosaltres si tenen qualsevol dubte o consulta, ja sigui dirigint-se al monitor/a
responsable de l'activitat o enviant-nos un correu electrònic a steamweekcasal@gmail.com.
Atentament,

L'equip de Robotix Penedès
.......................................................................................................................................................................................
Document de cessió de drets d'imatge
Robotix Penedès disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web i les xarxes socials, on informa i fa difusió de les activitats de casals de
lleure. En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, inafnts que fan les activitats esmentades. Atès que 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, Robotix Penedès demana el consentiment als pares, mares o tutors legals 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 de Robotix Penedès 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 minoria d’edat, sense que
la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat dels alumnes.

Dades de l’infant i dels pares, mares o tutors
Nom i cognoms del nen/a
Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal del nen/a
DNI/NIE/Passaport

Autoritzo
1. Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a les activitats de casal de semana santa organitzades pel Robotix

Penedès en blogs, llocs webs i xarxes socials de Robotix Penedès:
Sí
No
2. Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs, espais web i xarxes socials) de Robotix Penedès amb finalitat
de desenvolupar l’activitat educativa:
Sí
No
3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials de l’alumne o alumna i del centre:
Sí
No

.......................................................................................................................................................................................
Correu electrònic de contacte_________________________________Nom

_______________________

