
 
AUTORITZACIÓ  
 

En/Na_____________________________________________pare/mare/tutor, amb NIF___________________, 

autoritzo el/la meu/va fill/a _____________________________________________ a participar en el recés diocesà 

d’Advent i l’acollida de la Llum de la Pau organitzada per la Delegació diocesana de Joventut el proper divendres dia 

20 de desembre, de les 18.00 a les 22.00 h, aprox., al Centre Tarraconense El Seminari.  

 

 Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en les fotografies de la Delegació de Joventut i del Dpt. de 

Mitjans de Comunicació de l’Arquebisbat i dono el meu consentiment per a utilitzar-les en materials de difusió de 

futures activitats.  

 

Data __ /__ /2019 

Signatura del pare/mare/tutor 
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