
  

 

 

 

Cal adjuntar aquest document omplert i signat, juntament amb: 
- Còpia o fotografia del llibre de vacunes 
- Còpia o fotografia de la targeta sanitària del/la participant 
- Còpia o fotografia del DNI del pare/mare/tutor/a legal 

Rebreu un correu electrònic confirmant-vos la plaça sol·licitada i les instruccions per al pagament 
de la quota. la plaça quedarà formalitzada amb el pagament de la quota. 

 

INSCRIPCIÓ 

JULIOL 

Tot el mes                                  Acollida matinal?   Si          No 

Per quinzenes         1a (de dijous 1 a dijous 15) 

                                  2a (de divendres 16 a divendres 30) 
 

AGOST 

 

Tot el mes                                   Acollida matinal?   Si          No 

Per quinzenes        1a (de dilluns 2 a divendres 13) 

                                   2a (de dilluns 16 a dimarts 31) 

 

Observacions:(Sap nedar? Sap anar en bici? Considereu que hem de saber alguna cosa 
més? – NO informació mèdica-)  

FULL D’INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIONS  
CASAL D’ESTIU FORALLAC  

DADES DEL PARE/ MARE O TUTOR/A LEGAL: 

Nom i Cognoms: 

DNI:      Adreça: 

CP i població:    Correu electrònic: 

Telèfon 1:     Telèfon 2: 

DADES DEL/LA PARTICIPANT: 

Nom i Cognoms: 

Data de naixement: 



  

 

 

 

AUTORITZACIONS 

AUTORITZO al meu fill/a a participar en totes les activitats programades del 
casal d’estiu 2021, organitzat per l’Ajuntament de Forallac. 

 

AUTORITZO al meu fill/a a sortir de l’espai on es realitza el Casal per poder fer 
activitats a l’exterior com poden ser: jocs, sortides, entre d’altres activitats. 

 

AUTORITZO a rebre informació per correu electrònic o WhatsApp del casal d’estiu 
2021. 

 

 

Drets imatge 

AUTORITZO a l’Ajuntament de Forallac a captar la imatge personal del meu fill/a 
sense fins comercials en l’enregistrament visual o audiovisual d’aquesta activitat, i 
a utilitzar-la en qualsevol mitjà o format, inclosa la difusió a través de la web i xarxes 
socials, de forma gratuïta i sense límit temporal ni territorial, als efectes de la Llei 
Orgànica 1/82 de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i 
a la pròpia imatge. 

 

Emergències sanitàries 

AUTORITZO a que en cas d’extrema urgència, s’adoptin les decisions mèdica-
quirúrgiques que calgui, sota la direcció facultativa pertinent, si ha estat impossible 
la meva localització. 

 

Sortida del casal 

AUTORITZO al meu fill/a a marxar sol a casa              Sí                       No 

AUTORITZO al meu fill/a a marxar amb: ________________________ 

 

 
 
  



  

 
 
 
 
 
 
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 d’educació en el lleure, en la qual el meu fill/filla 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 m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per el meu fill/a 
per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents.  
 
 
 
 Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut del 
meu fill/a 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, el meu fill/lla 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 infecciós1. 
 
 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.  
  
 

                                                            
1 Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de 
simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible. 



  

 
 

 
 
FITXA MÈDICA

Si hi ha algun aspecte referent a la salut o altres temes que penseu que cal tenir en compte 
en el desenvolupament de l’activitat feu-ho constar en aquest quadre (malalties cròniques, 
medicacions, al·lèrgies, discapacitats, dificultats...) 

 
 
Nom i cognoms i signatura pare/mare o tutor/tutora 
 
 
 
Data i localitat 
 
INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES 
D’acord amb el que estableix l’article 11 de la LO 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de Garantia de 
Drets Digitals,  les vostres dades seran tractades per  l’Ajuntament de Forallac, que n’és el responsable, tal 
com s’indica: 
Responsable del tractament: Ajuntament de Forallac. Plaça de l’U d’octubre de 2017, s/n Vulpellac (17111) 
Girona. Telèfon: 972645522 ajuntament@forallac.cat 
Finalitat del  tractament: Tramitació de  sol∙licitud per  inscripció  i autoritzacions al Casal d’estiu 2021 de 
Forallac. La oposició a aportar les dades de caràcter personal necessàries implica la impossibilitat de dur a 
terme la finalitat de referència i per tant el tràmit indicat. 
Legitimació: Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (art. 6.1.c RGPD) 
Drets: Podeu exercir, en tot cas davant  l’Ajuntament de Forallac, els drets d’accés, rectificació, supressió, 
portabilitat, oposició,  limitació, a retirar el consentiment atorgat, si escau,  i a no ser objecte de decisions 
automatitzades. A  través de  les dades de contacte de  l’Ajuntament de Forallac  i a  la  seu electrònica del 
mateix. 
Termini  de  conservació:  El  temps  necessari  per  donar  compliment  a  les  obligacions  legals  segons  la 
normativa vigent en cada moment. 
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