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Autorització de participació a l’Esplaiada 2022

Esplai: ........................................ Activitat: Esplaiada 2022

En/Na .................................................................................... amb DNI .................................... com a tutor o tutora legal de

l’infant .............................................................................................. amb DNI ...................................... verifico totes les dades

que aquí consten i a la vegada l' AUTORITZO a participar a les activitats organitzades per Esplais Catalans,

Esplac, durant l’activitat de l’Esplaiada 2022 amb durada del 6 al 8 de maig de 2022 a la localitat de

Sant Cugat del Vallès.

Faig extensiva aquesta AUTORITZACIÓ a (marqueu les caselles que autoritzeu)

❏ Que l’infant pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i l’organització pugui prendre les

decisions medico-quirúrgiques que siguin necessàries, sota la direcció facultativa pertinent.

❏ Que l’infant pugui ser transportat en un vehicle privat de l’organització a un centre sanitari, sempre

que es necessiti atenció mèdica i prèvia indicació de les autoritats sanitàries pertinents (112).

❏ Que l’infant pugui rebre les cures pertinents i els primers auxilis en cas de ferides lleus, sempre prèvia

revisió de la seva fitxa de salut.

❏ Autoritzo a que l’infant pugui marxar sol/a a casa un cop finalitzada l’activitat, sota la meva

responsabilitat.

Igualment, en cas de produir-se qualsevol circumstància anomala (malaltia, mal comportament, ...) que, a

judici de l’equip dirigent de l’activitat, impliqués l’abandonament de l’activitat per part de l’infant, em

comprometo a recollir-lo/a al lloc de l’estada.

I perquè així consti als efectes oportuns, signo la present autorització a

....................................., a ........... de ................................................ de 20........

SIGNATURA DEL TUTOR O DE LA TUTORA LEGAL

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i d'acord amb
la normativa espanyola de LOPDGG 3/2018, t'informem que les dades personals i l'adreça de correu electrònic, recollits de la pròpia
persona interessada o de fonts públiques, seran tractades sota la responsabilitat d'ESPLAIS CATALANS per a l'enviament de
comunicacions sobre els nostres productes i serveis i es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a això. Les dades no seran
comunicades a terceres persones, excepte per obligació legal. T'informem que pots exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i
supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-te a AVINYÓ, 44 2 08002 BARCELONA
(BARCELONA). Email: esplac@esplac.cat. Si consideres que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podràs presentar una
reclamació davant l'autoritat de control a www.agpd.es.

http://www.agpd.es/

