FITXA D’AUTORITZACIÓ ESCOLA JOAQUIMA VEDRUNA A MALLORCA
FOTOGRAFIA

Del 27 de juny al 2 de Juliol 2022
Nom

1r cognom ____________________________

2on cognom

Data de naixement

Edat

Lloc de naixement ___________________________________Curs Actual:______ Sexe
Adreça

Núm.

Pis/Porta Tel.
CP

Població
Comarca

En cas d’urgència durant l’activitat cal avisar a:
Nom i cognoms (Pare i/o Tutor)_____________________________(Mare i/o Tutora)_________________________________
Adreça

Núm.

Tel.

Pis ___________________

Població

CP

Comarca

Altres contactes (nom i telèfon): ___________________________________________________________________________
Adreça electrònica:
INFORMACIÓ PERSONAL (És molt important que sigui el més acurada possible)

Es posa malalt sovint?

Indiqueu o subratlleu les malalties més freqüents: angines, faringitis,

refredats, mal de queixal, empatxos, diarrees, restrenyiment, asma... ________________________________________________
Pateix hemorràgies nasals? ____Segueix algun règim alimentari especial? ___________________________________________
Quin i per què? __________________________________________________________________________________________
És al·lèrgic/ca? ____ A què? _______________________________________________________________________________
Pren algun medicament per a l’al·lèrgia?

Quin? _________________________________________________

(cal adjuntar recepta mèdica)

Ha estat intervingut/da quirúrgicament?
Té cap dificultat motora?

De què? ________________________________________________________
Quina? ________________________________________________________________

Té cap dificultat intel·lectual o d’aprenentatge?

Quina? _________________________________________________

Té cap discapacitat o pateix cap malaltia psíquica o psicològica? __________________________________________________
Quina? ________________________________________________________________________________________________
Precisa cap tractament farmacològic o d’altra mena per aquest motiu? ______________________________________________
Quin?
Pren altres medicaments?

Quins?_________________________________________________________________

Dosi i administració
Altres informacions que la família consideri d’interès ___________________________________________________________



Adjuntar fotocopia de la targeta sanitària carnet de vacunes i fotocòpia del DNI

En cas de mal comportament Més Temps Lliure es reserva el dret d’expulsar el noi/a havent el pare, mare o tutor/a de recollir el participant i/o
fer-se càrrec de les despeses que puguin derivar d’aquest fet.

AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE/TUTOR/A
En/El/La____________________________________________________amb DNI______________
autoritza el/la seu/va fill/a o tutelat/da________________________________________________
a assistir a l’activitat sol·licitada d’acord amb les condicions establertes. Aquesta autorització és extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sempre a l’empara de la pertinent direcció facultativa. Així mateix, qui
signa declara que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una normal relació en comunitat.
,a

d

de 202_.

(signatura)
En cas de mal comportament a Serveis educatius Més Temps Lliure S.L es reserva el dret d’expulsar el/la noi/a havent, el pare/ mare/
Tutor o tutora de recollir l’infant i/o fer-se càrrec de les despeses que es poguessin derivar d’aquest fet. Està totalment l’ús de begudes
alcohòliques així com el consum de substàncies psicotròpiques nocives per la salut, també estar prohibit dur telèfon mòbil o vídeo - jocs de
cap tipus. Més Temps Lliure no es fa responsable de la pèrdua o robatori d’aquests tipus de material no autoritzat.
D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que figuren en aquesta comunicació
s’inclouran en un fitxer automatitzat i es destinaran a trameteu-vos informació sobre les activitats i serveis de Serveis Educatius Més
Temps Lliure S.L. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a Serveis educatius
Més Temps Lliure S.L. a carrer Còrsega 438 08037 Barcelona, a l’atenció de Marc Garcia

AUTORITZACIÓ PER ÚS DE VEHICLE PROPI EN CAS D’URGÈNCIA
En/El/La______________________________________________________ amb DNI____________
autoritza el/la seu/va fill/a o tutelat/da________________________________________________
faci ús del vehicle propi del coordinador o monitor de les colònies.
,a

d

de 202_.

(signatura)



Important que la fitxa quedi signada i omplerta pels dos (pare, mare, tutor/a legal)

Avis important:
Serveis Educatius Més Temps Lliure S.L. no s’endurà cap participant al viatge sense aquestes tres fulles ben complimentades i sense la
targeta original del Cat Salut aquesta s’haurà d’entrega el dia de la sortida.

AUTORITZACIÓ D’ IMATGES

MODELO DE CLÁUSULA PARA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO PARA CAPTACIÓN Y CESIÓN DE IMÁGENES DE
ALUMNOS
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Por ello, la
dirección de SERVEIS EDUCATIUS MES TEMPS LLIURE SL pide el consentimiento para poder publicar imágenes en las cuales aparezcan
sus clientes, individualmente o en grupo, durante la realización de diferentes eventos y actividades de la empresa.
Dichas imágenes pasarán a formar parte de un fichero de datos el tratamiento del cual es responsabilidad de SERVEIS EDUCATIUS MES
TEMPS LLIURE SL. Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación - Supresión, Oposición, Limitación de
Tratamiento y Portabilidad de los Datos dirigiéndose a SERVEIS EDUCATIUS MES TEMPS LLIURE SL en la dirección carrer Còrsega, 438
local, 08037, Barcelona o por correo electrónico a dpd@octalia.es.

Don/Doña ............................................................................................con DNI ............................................. autorizo a SERVEIS EDUCATIUS
MES TEMPS LLIURE SL al uso de las imágenes realizadas en Mallorca.

EN CASO DE MENORES DE EDAD:
Don/Doña ............................................................................................con DNI ............................................. como padre, madre o tutor de
......................................................................................................... autorizo a SERVEIS EDUCATIUS MES TEMPS LLIURE SL al uso de las
imágenes realizadas en:

[ ] La página web de SERVEIS EDUCATIUS MES TEMPS LLIURE SL
[ ] Redes Sociales de SERVEIS EDUCATIUS MES TEMPS LLIURE SL
[ ] Revistas, publicaciones, cartelería o folletos publicitarios

En ............................................. a ........... de ............................................. de 20........

FIRMADO:

Declaració responsable en relació a la situació de pandèmia generada per la Covid-19
Declaro sota la meva responsabilitat:
 Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les
circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament
de
l’activitat d’educació en el lleure en la que en/la participa. Així mateix, entenc que
l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que
puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
 Que he sigut informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions
necessàries que poden haver-se de dur a terme si apareix un cas d’un menor d’edat amb
simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
 Que m’encarrego d’aportar les quantitat necessària de mascaretes per en/la ......................................
pels dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.
 Que informaré a l’entitat organitzadora de qualsevol variació de l’estat de salut d’en/la
.................................................. compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat,
així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Finalment, que amb caràcter
els requisits de salut següents:

previ

a

la

realització

de

l’activitat, en/la compleix

 Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea ) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o
amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de
l’activitat.

Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per la Covid-19:
 Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva
participació en l’activitat.

Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora

Data i localitat

