Autoritzacions
Dades del pare, mare o tutor

Nom i Cognoms:

DNI:

Telèfons de contacte (fixes-mòbils-feina):
Correu electrònic:
Assistència Al casal d’estiu
Autoritzo al meu fill/filla a què pugui assistir al Casal d’estiu del 2021, organitzat per
Arriant Formació i Lleure sl, al pavelló de Santa Pau en les dates escollides entre el 28
de juny i el 30 de juliol i a què, en cas d’urgència i davant la impossibilitat de poder
contactar amb el pare, mare o tutors, pugui ésser atès mèdicament sota la direcció del
facultatiu corresponent, essent conscient del moment actual de pandèmia causat pel
COVID-19 i acceptant els riscos que aquesta situació pot provocar.
Signatura del pare, mare o tutor.

Trasllat en cotxe per motius excepcionals

Autoritzo als monitors/es d’Arriant Formació i Lleure sl a poder traslladar el meu fill/a en
cotxe particular, a un centre de salut (CAP, Hospital...) en cas de necessitat i/o
urgència.
Signatura del pare, mare o tutor

Drets d’imatge.
Autoritzo a què la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos
corresponents a activitats realitzades durant el casal d’estiu del 2021, organitzat per
Arriant Formació i Lleure sl per visualitzar-los:
Al web d’Arriant .................................................................................. [ ]
Xarxes socials (whatsapp, faceboock, instagram i twiter)........................... [ ]
Ús exclusiu dels familiars dels participants al casal................................... [ ]
Signatura del pare, mare o tutor.
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Estones de bany
Autoritzo al meu fill/filla a què pugui participar de les activitats amb aigua organitzades
dins el Casal d’estiu del 2021, organitzat per Arriant Formació i Lleure,

El meu fill/a sap nedar? (subratllar o encerclar)
Gens

Una mica

Sura

Perrito style força És un dofí

Observacions (necessita taps, flotador, bombolla...) :

Signatura del pare, mare o tutor.

Per marxar sol del Casal.
Autoritzo al meu fill/filla, en el cas de no venir a buscar-lo personalment, a que surti sol/a una
vegada acabada l’activitat de casal d’estiu.
Signatura del pare, mare o tutor.

Acompanyants.
Autoritzo a les següents persones a recollir el meu fill/filla en el cas de no venir jo personalment
a buscar-lo, una vegada acabada l’activitat diària del casal d’estiu a Santa Pau.
NOM:_________________________________________________DNI:_________________
NOM:_________________________________________________DNI:_________________
NOM:_________________________________________________DNI: ________________
Signatura del pare, mare o tutor
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