
AUTORITZACIÓ Colònies d’estiu 2021

1r Cognom 2n cognom Nom Edat Curs Escolar

Necessita la samarreta blava? Sí ⃝       No ⃝
Quina talla? 6 ⃝       8 ⃝       10 ⃝       12 ⃝ XS ⃝      S ⃝       M ⃝       L ⃝
Necessita el fulard? Sí ⃝       No ⃝
Sap nedar? Gens ⃝       Una mica, amb flotador ⃝ Sí, neda tot sol ⃝      Sí, molt ⃝

En/Na _________________________________________________ amb DNI ______________,

pare, mare o tutor legal de_______________________________________________________,

l’autoritzo a assistir a les colònies Can Bajona, al Solsonès, del 15 al 22 d’agost del 2021.

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari

adoptar en cas d’extrema urgència i sota la direcció facultativa adequada.

● Autoritzo a l’equip de monitors/es de l’Esplai a efectuar petites cures i subministrar,

només, analgèsics, antipirètics i antiinflamatoris, de formulació infantil i que es lliuren

sense recepta.

⃝ SÍ ⃝ NO

● Autoritzo a l’equip de monitors/es de l’Esplai a utilitzar un vehicle privat per al

desplaçament no urgent ni especialitzat del meu fill/a, en el cas de necessitar atenció

mèdica.

⃝ SÍ ⃝ NO

● Autoritzo al meu fill/a a banyar-se a la piscina de la casa de colònies.

⃝ SÍ ⃝ NO

● Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies/audiovisuals

realitzats durant les colònies d’estiu per incloure’ls en la mateixa difusió de l’Esplai.

⃝ SÍ ⃝ NO

Firmant aquest document, accepto que, en cas que el comportament del meu fill/filla sigui

suficientment inadequat, l’equip de monitors/es té el dret d’expulsió de les colònies d’estiu

2021 segons l’article 4 dels estatuts de l’Associació de l’Esplai del Casal Riudomenc. En cap cas

es retornarà l’import de la matrícula abonat prèviament.

Signatura del pare, mare o tutor/a legal

A Riudoms, ______ de _____________ de 2021
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