
ANNEX 1. AUTORITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ DE MENORS EN EL 
I CONCURS DE PASDOBLE DE BANDA A BANDA D’À PUNT MÈDIA 

 
   Dades del menor: 
 

 
   Dades de la Mare/Tutor-a/Defensor-a judicial: 
 

Avis: L’autorització ha de firmar-se per tots dos progenitors, quan els pares i mares dels menors participants siguen els 
seus representants legals. S’ha d’aportar còpia del Llibre de Família o declaració judicial de Tutor-a o Defensor-a judicial 
i fotocòpia del DNI o document d’identificació equivalent del o la menor d’edat. 

 
DECLARE:  

I. Que com representant legal del o la MENOR done la meua conformitat expressa i autoritze a que el o la menor puga 
participar en el I Concurs de Pasdoble De banda a banda d’À Punt Mèdia.  
II. Que conec y accepte íntegrament les bases del concurs. 
III. Que el nom i cognoms del o la menor apareguen en els materials informatius i promocionals, ja siguen impresos o 
digitals, de l’organització. 
IV. La cessió de forma exclusiva i amb caràcter gratuït, dels drets de comunicació pública i reproducció de la composició 
presentada al concurs.  
V. Que de conformitat amb el previst en les Bases, autoritze expressament a la Productora del programa radiofònic “De 
banda a banda” per a l’ús de les imatges en suport fotogràfic i /o audiovisual que se capten del o la menor durant 
l’eventual entrega de premis en el cas que fora premiat o premiada, sense  limitació temporal ni territorial, i sense dret 
a contraprestació alguna, per al seu ús en mitjans de comunicació i/o xarxes socials.  
VI. La present autorització s’atorga tant a efectes de la participació del o la menor en el concurs com de la recollida del 
premi en cas  de que resulte premiat o premiada. 
 

FIRMA:  

 

 

       _______________________                              En ………………………………, a ……..…. de …………..………………. de 20…….. 

 

AVIS LEGAL: De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia del drets digitals, l’informem 
que les dades personals facilitades en aquesta autorització seran incorporades en un fitxer responsabilitat d’UKPIK PRODUCTIONS, S.L. (c/Lepanto, 8, 
46016 Tavernes Blanques, València), amb la finalitat de possibilitar la participació del o la menor al que representa en l’activitat de referència, d’acord 
a la legalitat vigent. L’ informem que en qualsevol moment podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests 
efectes a UKPIK PRODUCTIONS, S.L., mitjançant carta al domicili anteriorment indicat o per correu electrònic a debandajazz@gmail.com, indicant les 
seues dades personals identificatives, còpia del DNI o document equivalent i dret exercitat.  

Nom i cognoms .............................................................................................................................................................. 

Data de naixement .......................................................................................... 

Adreça  ........................................................................................................................................................................... 

 

Nom ............................................................................................................................................................................... 

DNI ..................................... Correu electrònic............................................................................................................... 

Adreça ............................................................................................................................................................................ 

Telf. de contacte ........................................................ 


