AUTORITZACIONS CASAL D’ESTIU 2022
PARTICIPACIÓ
AUTORITZO que el meu fill/a participi al Casal Lúdic i Esportiu 2022 així com a les
sortides i activitats que se’n derivin

SI
NO
SORTIDA SOLS DELS INFANTS/JOVES
AUTORITZO Al monitor/a deixar marxar tot sol/a el seu fill/a un cop finalitzin les
activitats pròpies del casal.

SI
NO
DRETS D’IMATGE I MATERIAL ELABORAT
El casal disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o
adreces web), on informa i fa difusió de les activitats que es realitzen.
En aquest espai es poden publicar imatges en que apareguin, individualment on en
grup, participants que fan les activitats esmentades.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la constitució
espanyola i està regulat per la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest casal
demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i
vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificades.
Per a l’edició de materials en espais de difusió del casal (blogs, web, revistes) cal la
corresponent cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats
o dels qui n’exerceixen la pàtria potestat en cas de minoria d’edat, sense que la llei de
propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat dels alumnes.
Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no aparegui clarament
identificat.
AUTORITZO que la imatge de l’infant pugui aparèixer en fotografies i vídeos
corresponent a activitats pròpies del casal i que el material elaborat pugui ser publicat
en espais de comunicació del casal

SI
NO

FITXA DE SALUT
Per el correcte control dels participants al casal d’estiu necessitem que ens indiqueu el
següents punts:
Impediments físics:

SI

NO

QUINS:

Malalties:

SI

NO

QUINES:

Al·lèrgies:

SI

NO

QUINES:

Estat de Vacunació al dia:

SI

NO

Autoritza a usar un vehicle privat per el desplaçament no urgent, en el cas de
necessitar atenció mèdica?

SI

NO

Declaració responsable que l’infant / adolescent reuneix els requisits de salut i de
coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta.
Els/les participants a les activitats han de complir aquests requisits per a preservar la
salut del grup:
- Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID19 (febre,
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.
- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.
- Calendari vacunal actualitzat. Requisit per a la inscripció.
- Els infants amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels
serveis mèdics de manera individual, donat que són població de major risc
enfront la pandèmia
Autorització d’administració de medicaments (Només en cas de medicació)
Nom de l’alumne/a:
Nom del medicament:
Dosificació:
Horari:
Temps durant el qual se l’ha de prendre:
Nota: Aquest document ha d’anar acompanyat d’una còpia de la recepta original
prescrita pel metge

Autorització recollida dels infants/joves
Sol·licita que els monitors/es entreguin els seus fills/es a la sortida del casal a les
persones que autoritza:
Autoritza a:
En/Na
En/Na
En/Na
En/Na

amb DNI/NIE núm.
amb DNI/NIE núm.
amb DNI/NIE núm.
menor d’edat. (germà/na)

En/Na

amb DNI

com a progenitors de l’alumne/a
del Casal Lúdic i Esportiu A Parts Iguals 2022.
Signatura del progenitor:

,a

de

del 2022

Així mateix, el Casal d’Estiu A Parts Iguals certificar dues qüestions;
-

Que l’entitat no difondrà el nom, ni la imatge, ni altres dades que permetin
identificar els infants en els casos en que, amb el consentiment, o sense dels
seus pares/mares/tutors, en puguin quedar afectats llur honor, intimitat o
imatge.

-

Que tots els treballadors de l’entitat disposen del certificat negatiu de delictes
de naturalesa sexual i complim totes les parts del decret 267/2016 que regula
les activitats d’educació en el lleure.

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres
dades seran incorporades al fitxer del casal amb la finalitat de gestionar l’acció educativa. Podeu accedir als drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al lleureiesport@gmail.com

