
 

 

Autorització de participació  

CAMPAMENTS D’ESTIU 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 l'esplai Bruixes i Bruixots 
dels escorrelots de Cardedeu  durant els campaments d’estiu amb durada del dia 28 
de juliol al dia 4 d’agost. 

 

 Faig extensiva aquesta AUTORITZACIÓ a (marqueu el cercle que autoritzeu) 

 Que l’infant pugui realitzar activitats especials de risc sempre amb la supervisió 
i dinamització d’una persona especialitzada i entesa en el tema. 

 Que l’infant es pugui banyar en piscines, rius, pantans, basses, llacs o mar.  
 Igualment, en cas de produir-se qualsevol circumstància anòmala (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: En virtut del disposat al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i a la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals 
quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de l’esplai, amb la finalitat de gestionar i coordinar els nostres 
serveis, realitzar tasques administratives i enviar informació tècnica que pugui ser del vostre interès. Així mateix, en els 
casos que no sigueu vosaltres, us comprometeu de forma expressa a obtenir el consentiment d'aquelles terceres 
persones que es benefi - cien de la mateixa, abans de comunicar-nos les seves dades. Al lliurar-nos les vostres dades 
accepteu el tractament d'aquestes, per part de l’esplai, i la cessió puntual a d'altres entitats del Moviment Laic i 
Progressista, així com a d'altres organismes que ens obliguin legalment. Us informem, també, de la possibilitat 
d'exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició de les vostres dades de caràcter 
personal mitjançant correu electrònic dirigit a bruixesibruixots@gmail.com  o bé mitjançant escrit dirigit a la seu social 
de l’esplai al C/ Llinars, Cardedeu 08440. 



Autorització per l’administració de medicació 

 En/Na ............................................................... amb DNI .................................... 
com a tutor o tutora legal de l’infant............................................................... amb 
DNI ...................................... SOL·LICITO I AUTORITZO que li sigui administrada la 
següent medicació:  

Producte............................................................................................................................
Dosi: ................................................................................................................................. 
Horari: ............................................................................................................................... 
Des del dia................................................... fins al dia..............................................  

Producte............................................................................................................................
Dosi: ................................................................................................................................. 
Horari: ............................................................................................................................... 
Des del dia................................................... fins al dia..............................................  

Producte............................................................................................................................
Dosi: ................................................................................................................................. 
Horari: ............................................................................................................................... 
Des del dia................................................... fins al dia..............................................  

 

Assumeixo la responsabilitat dels efectes que aquesta medicació pugui ocasionar. I 
perquè així consti als efectes oportuns, signo la present autorització a 

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

SIGNATURA DEL TUTOR O DE LA TUTORA LEGAL  

 

 

 

* En cas de medicació amb recepta, s’ha adjuntar aquesta. En cas de medicació sense 
recepta (només pot ser analgèsic, anticèptic o antiinflamatori) també s’ha d’omplir 
aquesta fitxa. 

 

 Protecció de dades: En virtut del disposat al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i a la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals 
quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de l’esplai, amb la finalitat de gestionar i coordinar els nostres 
serveis, realitzar tasques administratives i enviar informació tècnica que pugui ser del vostre interès. Així mateix, en els 
casos que no sigueu vosaltres, us comprometeu de forma expressa a obtenir el consentiment d'aquelles terceres 
persones que es benefi - cien de la mateixa, abans de comunicar-nos les seves dades. Al lliurar-nos les vostres dades 
accepteu el tractament d'aquestes, per part de l’esplai, i la cessió puntual a d'altres entitats del Moviment Laic i 
Progressista, així com a d'altres organismes que ens obliguin legalment. Us informem, també, de la possibilitat 
d'exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició de les vostres dades de caràcter 
personal mitjançant correu electrònic dirigit a bruixesibruixots@gmail.com  o bé mitjançant escrit dirigit a la seu social 
de l’esplai al C/ Llinars, Cardedeu 08440. 


