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                                                         CENTRE EDUCATIU ____________________________ 

 
8 - Autorització per a l’ús del dret d’imatge de l’alumne/a 
 
 
Benvolguts Sr. / Sra.  _____________________________________________________ 
 
la direcció d’aquest centre els demana l’autorització per poder utilitzar la imatge del seu  
 
fill/a  ________________________________ en documents, fotografies,  web escolar,  
 
pel·lícules, etc.,  que el centre educatiu organitzi només amb finalitats educatives i no  
 
comercials, en els que  l’alumne/a  estigui desenvolupant activitats escolars lectives,  
 
complementàries i extraescolars.  
 
 
El director/a del centre 
(nom, cognom i signatura) 
 
_________________, ___  d _______________de 20___ 
 
 
♦ Sr. / Sra. ________________________________ amb DNI ____________________ 
 
o Passaport ________________________________ sí autoritzo que la imatge del meu  
 
fill/a: ______________________________________  pugui aparèixer en activitats  
 
organitzades pel centre docent, només amb finalitat educativa. 
 
 
El pare, mare o tutor/a de l’alumne/a 
(nom, cognom i signatura) 
 
 
 
♦ Sr. / Sra. _________________________________amb DNI ____________________ 
 
o Passaport ________________________________  no autoritzo que la imatge del  
 
meu  fill/a: _________________________________  pugui aparèixer en activitats  
 
organitzades pel centre docent, només amb finalitat educativa. 
 
 
El pare, mare o tutor/a de l’alumne/a 
(nom, cognom i signatura) 
 
 
 
(Només cal omplir un dels dos apartats, en funció de “sí autoritza”  o ”no autoritza”,  
i signar-lo).  
 
 
Aquest full s’ha de retornar signat al centre educatiu  
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
 
                                                         CENTRE EDUCATIU ____________________________ 

 
8 - Дозвіл на  право використання зображення  учня/учениці 
 
 
Шановний пан/пані.  ________________________________________________________ 
 
Дирекція  цього центру потребує від Вас дозволу на  використання зображення   

Вашого сина/доньки  ________________________________ у документах, фотографіях,  

шкільних web  сторінках, кіноплівках, тощо, які навчальний центр організовує лише  для 

виховних, а не для комерційних цілей, і на яких  учень/учениця   розвиває  свою 

діяльність  на уроках,  лекціях, додаткових та позакласних заходах 

 
Директор центру  
(Ім’я, прізвище, підпис) 
 
_________________, ___ _______________20___ 
 
 
♦ Пан/Пані . ________________________________ з Документом посвідчення особи  

____________________ Чи Паспортомt ________________________________ так, 

даю дозвіл на зображення   мого сина/доньки ______________________________  

для того, щоб він/вона міг/могла  з’являтися  у заходах, що організує навчальний 

центр  лише для виховних та навчальних цілей  

      Батько, мати чи опікун/куратор учня/учениці 
     (Ім’я, прізвище, підпис) 
 
 
♦ Пан/Пані . ________________________________ з Документом посвідчення особи  

____________________ Чи Паспортомt ________________________________ не 

даю дозволу на зображення   мого сина/доньки ____________________________  

для того, щоб він/вона міг/могла  з’являтися у заходах, що організує навчальний 

центр  лише для виховних та навчальних цілей  

 
      Батько, мати чи опікун/куратор учня/учениці 
      (Ім’я, прізвище, підпис) 
 
 
(Слід заповнити лише один з цих розділів, а саме: „ так, дозволяю” чи „ні, не дозволяю 
„ і поставити свій підпис ).  
 
Цей лист  слід повернути підписаним Вами до навчального центру 
 


