
 

YoMo: Formulari de consentiment parental per al Youth Mobile Festival 

 

La classe del seu fill participa al Festival YoMo: The Youth Mobile Festival, un Festival que presenta 
GSMA i Mobile World Capital. YoMo se celebrarà del 26 de febrer al 1 de març de 2019 a La Farga de 
L’Hospitalet i és un esdeveniment gratuït que ofereix als estudiants l'oportunitat de participar en 
activitats interactives i conferències relacionades amb la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, l'art i el 
disseny i les matemàtiques. 

GSMA, en col·laboració amb els seus agents i afiliats, són els Organitzadors del Festival. 

En signar els punts exposats a continuació, vostè accepta: 

• Vostè és el pare, la mare o tutor legal de l'estudiant nomenat en aquest formulari. 
• Vostè autoritza que el seu fill / la seva filla assisteixi al Festival YoMo. 
• Els organitzadors poden fer fotografies al seu fill / la seva filla o enregistar el seu fill / la seva 

filla en pel·lícula o vídeo mentre estigui al Festival YoMo. Vostè assigna tots els drets sobre 
aquestes imatges als Organitzadors, que podran emmagatzemar les imatges, reproduir-les o 
fer-les servir en materials promocionals. 

• Els Mossos d'Esquadra han sol·licitat als Organitzadors de YoMo que els proporcionin els 
noms, les dates de naixement i les edats de totes les persones que assisteixen a YoMo. El 
professor / la professora del seu fill / de la seva filla proporcionarà aquesta informació als 
organitzadors. Vostè accepta que les dades personals del seu fill / de la seva filla siguin 
revelats als agents de seguretat i a tercers proveïdors de seguretat per motius de seguretat. 

• L'escola del seu fill / de la seva filla és l'única responsable de la seguretat i supervisió del seu 
fill / de la seva filla mentre estigui a YoMo. Per tant, vostè allibera als Organitzadors de totes 
i cadascuna de les reclamacions relacionades amb l'assistència i participació del seu fill / de 
la seva filla en YoMo. 

 

Si us plau, marqui aquesta casella si no està d’acord que els Organitzadors prenguin fotografies 
del seu fill / de la  seva filla o enregistrin el seu fill / la seva filla en pel·lícula o vídeo. 

Nom de l’estudiant: ________________________________________________ 

Escola: _______________________________________________________ 

Professor:/a ______________________________________________________ 

Pare/Mare/Tutor Legal: __________________________________________ 

Signatura del Pare/ de la Mare/Tutor Legal: _______________________________________ 

 

Consulti www.yomobcn.es per a més informació.  

 


