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Davant les activitats anomenade ‘Taller de Muixeranga’ i ‘Taller d’escalada’ organitzades per
l’associació Centre Júnior Atalaia, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana
amb el núm. CV-01-043159-V, que es duran a terme, respectivament els dies 11 de febrer i 1 d’abril
de 2017, s’informa als pares i/o responsables legals dels participants dels següents detalls de les
mateixes:


Amb l’objectiu de mostrar els membres de l’associació altres opcions d’oci sà, participatiu i
cooperatiu, el Centre Júnior Atalaia ha organitzat dos tallers de caire esportiu i cultural a
realitzar pels components de l’assemblea de majors fora de les instal·lacions de l’entitat.



Estos tallers van a ser impartits per col·lectius i persones alienes a l’associació, però de
contrastada trajectòria i mereixedors de la total confiança del grup de monitors del Centre.
Les entitats col·laboradores en estes activitats són el col·lectiu Muixeranga de Xàtiva i el
Club Escalada Xàtiva.



Estes activitats impliquen una exigència física tolerable i un xicotet risc, no menyspreable,
de colps i caigudes lleus, malgrat dur-se a terme baix la supervisió d’experts i seguint les
pautes elementals en prevenció de seguretat, riscos i accidents.



Les activitats es realitzaran en les següents dates i localitzacions:
Dissabte 11/02/2017.- Taller de Muixeranga. Centre Júnior Atalaia
Dissabte 01/04/2017.- Taller d’escalada. Sala Bulder CEX. Ctra. Genovés, 11 (Xàtiva)



Amb l’assistència a estes activitats i la signatura de l’autorització, s'eximeix de qualsevol
responsabilitat als col·lectius implicats en estos tallers davant qualsevol accident fortuït o
danys personals soferts pels participants a conseqüència de no haver seguit els protocols,
consells i normes establertes pels organitzadors de l’activitat.

Autorització paterna.- (a omplir pel pare, mare o tutor)
En/Na.......................................................................amb D.N.I núm.................................. autoritze el meu
fill/a..................................................................................per tal de participar a les activitats ‘Taller de
Muixeranga’ i ‘Taller d’escalada’ organitzades pel CENTRE JÚNIOR ATALAIA a la localitat de
Xàtiva durant els mesos de febrer i abril de 2017.

Xàtiva a ......... de ........................ de 2017
EL PARE, MARE O TUTOR

