
AUTORITZACIÓ ATLETES MENOR DE EDAT PER A: 

Desplaçaments amb cotxe a competicions

Entrenaments fora de la pista d'atletisme

Benvolguts pares i mares:

Al llarg de la temporada, algunes de les competicions que s’organitzen dins el calendari de la Federació Valenciana 
d’Atletisme són a Castelló, València i altres indrets als quals cal desplaçar-se. Tot i que és responsabilitat vostra que 
pugueu acompanyar els vostres fills i filles, quan això no és possible, al CE Vinaròs acostumem a organitzar la sortida per 
tal que els xiquets i xiquetes no es queden sense participar, i poden, quan hi ha places disponibles, fer el desplaçament 
amb els entrenadors o altres pares acompanyants. És per això que us demanem la vostra autorització per a que els 
vostres fills i filles facen aquests desplaçaments, si hi esteu d’acord amb la proposta, tot i remarcar que necessitem la 
vostra implicació per poder participar en les competicions que són lluny de Vinaròs.

Per una altra banda, en moments puntuals de la temporada, i especialment quan aquesta comença, els entrenadors 
pensem que és interessant, de cara a fer uns entrenaments més entretinguts i variats, sortir fora de les pistes d’atletisme, 
per fer rodatges llargs per camins, a la platja, caminades, etc. És per això que us demanem la vostra autorització per a que 
els vostres fills i filles facen aquests entrenaments fora de la instal·lació, si hi esteu d’acord amb la proposta.

Nom del pare/ mare:

Atleta:

A desplaçar-se fora de Vinaròs en vehicles particulars 
d’entrenadors o altres pares per participar en competicions o 
altres activitats relacionades amb el CE Vinaròs.

A realitzar entrenaments fora de les instal·lacions de les pistes 
d’atletisme, quan els entrenadors ho consideren indicat.

En cas afirmatiu, el CE Vinaròs, així com els entrenadors i la Junta, no es fan responsables de possibles 

danys físics o morals dels atletes motivats pel fet de participar en l’activitat.

La Junta del CE Vinaròs

Signat (pare/ mare):
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Marqueu amb una X 
l’opció corresponent

Vinaròs, a 
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