
 

Jo, __________________________________________________________________ 

amb DNI ____________________________    com a pare, mare o tutor/a legal de 

_____________________________________________________________________ 

autoritzo a Roberto García Tapia, responsable de l'escola de Paddle Surf, Surf i caiac 

Hacia el SUP – Club Nàutic Garraf, amb DNI 38560423A i inscrit en el Registre Oficial 

de Professionals de l'Esport de Catalunya amb el núm. de referència 016081, a realitzar 

activitats amb el meu fill/a fora de les instal·lacions del Club Nàutic Garraf. 

Concretament, a desplaçar-se un màxim de 45 km en vehicle privat d'Hacia el SUP – 

Club Nàutic Garraf fins a les veïnes platges d'Aiguadolç a Sitges o Port Ginesta a 

Castelldefels per realitzar les pràctiques de surf incloses al Casal d'Estiu 2020 que, 

degut a les seves característiques, són més adequades per la pràctica d'aquest esport. 

Roberto García Tapia determinarà quina de les localitzacions mencionades és la més 

adient per realitzar l'activitat segons meteorologia.  

SIGNATURA PARE, MARE O TUTOR/A                            SIGNATURA RESPONSABLE HACIA EL SUP 

Garraf, a          de                             2020
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