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Dades de l’infant 

Noms i cognoms 
 

                                                                                

Data de naixement 
 

 DNI / NIE / Passaport  

Adreça 
 

 

Població 
 

 Codi Postal  

Llengües que entén 
 

 

Al·lèrgies / intoleràncies 
  

 

Alguna necessitat 
educativa específica 
 

 
 

Observacions 
 
 
 
 
 
 

 

Dades dels p/mares o persones tutores legals 
 

Noms i cognoms 
 

 

DNI / NIE / Passaport  
 

 Pare         mare          tutora legal  

Noms i cognoms 
 

 

DNI / NIE / Passaport  
 

 Pare         mare          tutora legal 

Correu electrònic 
 

 

Telèfon 1 
 

 Telèfon 2  
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De conformitat amb el què exposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) l’informem que les dades 
personals recollides en aquest document són incorporades en els fitxers de l’Associació per la Infància, l’educació viva, el lleure i la 
natura El Saüc amb la finalitat de gestionar el servei que ofereix l’entitat. La persona sotasignat autoritza de forma expressa el 
tractament d’aquestes dades, així com futures dades que pugui facilitar-nos per a la correcta prestació del servei, incloses dades 
especialment sensibles (com informació sanitària d’interès). L’esguard es compromet a tractar les dades amb la màxima reserva. 
Tanmateix la persona sotasignat declara que ha estat informada que accepta que les dades siguin utilitzades per fer una bona 
gestió de l’activitat d’estiu. Rebre informació, creació de llistats de participants i contactes per a comunicació d’incidències i 
d’altres coses relacionades amb l’activitat. Assumint que si es vol revocar el consentiment en qualsevol moment i exercir els drets 
d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, mitjançant sol·licitud dirigida a través 
del correu sauc.assoc@gmail.com.  

 
            He llegit i accepto les condicions legals de la LOPD.
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Declaració responsable en relació amb 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 Matins de joc a la natura en la qual en/na 

...................................... 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 estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les 

actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb 

simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.  

 

 Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut d’en/na 

...................................... 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 previ a la realització de l’activitat, en/na ...................................... 

compleix els requisits de salut següents: 

 

 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 a 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 


