Full d’inscripció Marxeta de NADAL 2020
Dades del participant:
(Escrigui amb lletres majúscules i amb claredat )

Nom:

Cognoms:

Data naixement:

Edat:

Localitat:

Adreça (carrer i núm.):

Pateix alguna infecció contagiosa?
Sí
No

Té cap impediment físic o psíquic per participar en
l’activitat? Sí
No

Dietes especials o intoleràncies alimentàries:

Al·lèrgies i les medicacions o qualsevol altra circumstància rellevant per poder participar en
l’activitat:

Dades dels tutors legals:
(Escrigui amb lletres majúscules i amb claredat )

Nom i cognoms de la mare:

DNI:

Telèfon:

Nom i cognoms del pare:

DNI:

Telèfon:

Dies d’assistència: (marcar amb una X)
Vindrà tots els dies
Vindrà el dimecres 23 de desembre
Vindrà el dijous 24 de desembre
Vindrà el dilluns 28 de desembre
Vindrà el dimarts 29 de desembre
Vindrà el dimecres 30 de desembre
Vindrà el dijous 31 de desembre
Vindrà el dilluns 4 de gener
Vindrà el dimarts 5 de gener
Vindrà el dijous 7 de gener

Signatura:

SERVEIS DEL LLEURE OCI I MÉS, S.L. amb CIF B57799108 l'informa que tractarà les seves dades amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa, facturació, comptabilitat, matrícula i obligacions legals.
L'informem que tractem les seves dades d'acord amb l'existència del seu consentiment. Podrà exercir els seus drets dirigint la seva petició a l'adreça postal CRISTÒFOL COLOM, 14 - 07440 MURO o a través del
correu electrònic ociimes@ociimes.com. Per a informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades dirigeixi's a ociimes@ociimes.com.

Jo _______________________________________________________________________________,
amb DNI ____________________________________, com a mare/pare/tutor/a legal del nin/a
__________________________________________________________________________ autoritz:

-el/la meu/meva fill/a a participar a totes les activitats que s’organitzin a la Marxeta de Nadal 2020
de Muro.
Signatura

-el/la meu/meva fill/a a anar-se’n sol a casa després d’acabar les activitats de Marxeta de Nadal 2020
de Muro.

Signatura

-a recollir el/la meu/meva fill/a de la Marxeta de Nadal 2020 de Muro a les següents persones:
• __________________________________________, amb DNI _____________________________
• __________________________________________, amb DNI _____________________________
Signatura

-als responsables de la Marxeta de Nadal 2020 de Muro a traslladar al meu fill/a amb vehicle en cas
de necessitat.

Signatura

Muro, a _________ de _____________________ de 2020

.

SERVEIS DEL LLEURE OCI I MÉS, S.L. amb CIF B57799108 l'informa que tractarà les seves dades amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa, facturació, comptabilitat, matrícula i obligacions legals.
L'informem que tractem les seves dades d'acord amb l'existència del seu consentiment. Podrà exercir els seus drets dirigint la seva petició a l'adreça postal CRISTÒFOL COLOM, 14 - 07440 MURO o a través del
correu electrònic ociimes@ociimes.com. Per a informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades dirigeixi's a ociimes@ociimes.com.

QÜESTIONARI DE SALUT DELS PARTICIPANTS
ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE
LLEURE EDUCATIU JUVENIL I INFANTIL
Jo, _________________________________________ amb núm. de DNI/NIE __________________
que

actuu

en

nom

propi

com

a

pare/mare/tutor-a

de

l'interessat/a

(menor

d'edat)

________________________________amb núm. de DNI/NIE ________________________sol·licit
que pugui participar de les activitats de l’organització exposada.
DECLAR:
Que he llegit amb detall la informació que m’ha proporcionat l’organització i accept les condicions de
participació, exprés el meu compromís a respectar les mesures personals d'higiene i prevenció, i
assumesc tota la responsabilitat que em pertoca davant la possibilitat de contagi per COVID-19
atenent que l’entitat promotora compleixi també amb els seus compromisos i obligacions.
Per això,
Pertinença a grups vulnerables o amb necessitats especials d'adaptació:
⬜ Sí ⬜ No.
(Marqueu les caselles que calguin)

Declaració responsable de pertinença / part de grups de risc o de convivència amb grup de risc.
⬜

Declar que la persona interessada pertany a un grup de risc i que compta amb l’autorització de l’equip
sanitari per poder participar en les activitats.

⬜

Declar que convisc en grup de risc.

Compromís de notificació de l’estat de salut i raó de l’absència, si escau.
⬜

Em compromet a notificar l'estat de salut i, si escau, la causa d'absència de la persona participant a
l’activitat (a través de mòbil o altre mitjà) així com també a prendre-li la temperatura abans de l’activitat.

⬜

La persona participant no ha presentat símptomes febrosos els dies abans de participar a l’activitat.

Declaració d’haver acceptat les mesures i recomanacions proporcionats per l’organització sobre l’adaptació de
l’activitat a la COVID-19.
⬜

Accept els compromisos i continguts de mesures i recomanacions per l’entitat promotora i l’equip educatiu
d’activitats de lleure educatiu durant la temporada 2020/2021.

Consentiment informat sobre COVID-19

⬜

Declar que, després d'haver rebut i llegit atentament la informació continguda en tot l’anterior exposat, som
conscient dels riscos que implica (per a l’infant o jove participant i per a les persones que hi conviuen) participar
en l'activitat en el context de nova normalitat, i assumesc la responsabilitat que em pertoca, atenent que l’entitat
promotora compleixi els seus compromisos i obligacions.

S'aconsella a participants, familiars i tutors llegir a l’enllaç següent:
Informació oficial en relació a recomanacions sanitàries i de salut pública d’interès general. Centre de Coordinació
d'Alertes i Emergència Sanitàries. Ministeri de Sanitat d'Espanya. Disponible a:
https://www.mscbs.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/home.htm

Muro, ________ de _________________________de ___________
Signatura:

Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades de caràcter personal i material
Serveis del lleure Oci i més S.L. disposa a internet d’un espai web (adreça o adreces web, xarxa social) on informa i fa
difusió de les seves activitats. En aquesta pàgina (o pàgines) web es poden publicar imatges en què apareguin,
individualment o en grup, alumnes 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’aquesta empresa demana el consentiment als pares, mares
o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.
Li comunicam que les dades personals i les imatges dels alumnes podran ser publicades a les zones d’accés públic i dins
les nostres instal·lacions.
Jo_______________________________________________________________________________________________,
amb DNI _____________________________________________________, com a mare/ pare/ tutor/a legal de l’alumne
__________________________________________________________________________________________ autoritz:
Que el puguin fotografiar i que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats publicades en
pàgines web, facebook, presentacions digitals, youtube i blocs.

Muro, _______ de ____________________ de 2020.

Signatura:

SERVEIS DEL LLEURE OCI I MÉS, S.L. amb CIF B57799108 l'informa que tractarà les seves dades amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa, facturació, comptabilitat, matrícula i obligacions legals.
L'informem que tractem les seves dades d'acord amb l'existència del seu consentiment. Podrà exercir els seus drets dirigint la seva petició a l'adreça postal CRISTÒFOL COLOM, 14 - 07440 MURO o a través del
correu electrònic ociimes@ociimes.com. Per a informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades dirigeixi's a ociimes@ociimes.com.

