AUTORITZACIÓ DE FORMACIÓ CRE PER A MAJORS DE 8 ANYS I MENORS DE 18 ANYS
AUTORIZACIÓN DE FORMACIÓN CRE PARA MAYORES DE 8 AÑOS Y MENORES DE 18 AÑOS
DADES DEL PARE, MARE O TUTOR - DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
D.N.I.

Nom i Cognoms - Nombre y Apellidos

Mòbil - Móvil

AUTORITZACIÓ - AUTORIZACIÓN
Segons l'orde conjunta 1/2012, de 18 de gener, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport i la Conselleria de Governació,per la qual es
regula la formació dels consumidors reconeguts com a experts (CRE). DOCV Nº 6710 / 09.02.2012.
MANIFESTE la meua conformitat en què el citat menor reba per part de FVAAC la formació suficient sobre les característiques de cada
producte, així com de la seua utilització segura. També els AUTORITZE a la incorporació d'aquestes dades en la plataforma tecnològica
de la Generalitat Valenciana per a poder inscriure les dades necessàries en el Registre de grups CRE.
En la ITC nº 18 els menors utilitzaran artificis de categoria equivalent per analogia adequats a la seua edat.
Categoria F1: Majors de 12 anys - Amb el permís escrit dels tutors es redueix l'edat a majors de 8 anys.
Categoria F2: Majors de 16 anys - Amb el permís escrit dels tutors es redueix l'edat a majors de 10 anys.
Según la orden conjunta 1/2012, de 18 de enero, de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte y la Conselleria de Gobernación, por la
que se regula la formación de los consumidores reconocidos como expertos (CRE). DOCV Nº 6710 / 09.02.2012.
MANIFIESTO mi conformidad en que el citado menor reciba por parte de FVAAC la formación suficiente sobre las características de
cada producto, así como de su utilización segura. También les AUTORIZO a la incorporación de estos datos en la plataforma
tecnológica de la Generalidad Valenciana para poder inscribir los datos necesarios en el Registro de grupos CRE.
En la ITC nº 18 los menores utilizaran artificios de categoría equivalente por analogía adecuados a su edad.
Categoría F1: Mayores de 12 años - Con el permiso escrito de los tutores se reduce la edad a mayores de 8 años.
Categoría F2: Mayores de 16 años - Con el permiso escrito de los tutores se reduce la edad a mayores de 10 años.

DADES DEL MENOR - DATOS DEL MENOR
D.N.I.

Nom i Cognoms - Nombre y Apellidos
Data naiximent - Fecha nacimiento

ANYS - AÑOS

Signatura del TUTOR - Firma del TUTOR

Queda prohibida l'impressió o reproducció total o parcial d'este document sense el consentiment exprés i per escrit de FVAAC
Segons Llei 15/1999 de Protecció de Dades s'informa que les seves dades estan incloses en fitxers titularitat del la FEDERACIÓ VALENCIANA
D'ASSOCIASIONS D'AMICS DEL COET (FVAAC), amb la finalitat de gestió de les activitats relacionades amb aquesta associació, així com

l'enviament d'informació, cursos de formació i publicitat. Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per correu
electrònic a webfvaac@gmail.com

