
AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ ACTIVITATS

En/Na:...............................................................................  amb  DNI  /  Passaport
…............................
com  a  pare/  mare/  tutor/a  autoritza  que  el   nen/a
…...................................................................................................................................
participi al casal municipal  d'estiu LLEURE / ESPORTIU i en totes les activitats que es
realitzin  en  la  següent  opció   horària  :
…..............................................................................................................................

Accepto  que  l’horari  i  la  responsabilitat  municipal  acaba  segons  els  horaris  que  es
determina per a cada modalitat que consta en la difusió de les activitats municipals. Així
mateix, faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin
necessàries adoptar, en cas d’urgència, sota la direcció facultativa escaient.

Salt, ........ de........................ de 2021

Signatura pare, mare, o tutor/a legal



AUTORITZACIÓ PER A LA REPRODUCCIÓ I PUBLICACIÓ D’IMATGES

Tant el Casal, com l’entitat organitzadora i l’Ajuntament de Salt, disposen de mecanismes
de comunicació on informar i fer difusió de les seves activitats ordinàries i extraordinàries
(xarxes socials, blogs, webs, etc.) on es poden publicar imatges en les quals apareguin,
individualment o en grup, infants realitzant les esmentades activitats. Atès que el dret de la
pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982,
de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i
per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’activitat Casal
de Lleure i Esportiu de l’Ajuntament de Salt sol·licita el consentiment als pares, mares o
tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin
clarament identificables.

ÉS PER AQUEST MOTIU QUE,
Jo, en/na................................................................................. amb DNI/ NIE/Passaport 
…................... ......................... com a pare / mare/ tutor/a autoritza que el nen/a 
….................................................... ..............................................................................

 (Marqueu amb una X l’opció escollida)

SÍ      PERMETO QUE ES FACI ÚS DE LA SEVA IMATGE

NO    PERMETO QUE ES FACI ÚS DE LA SEVA IMATGE

En cas  afirmatiu  s’entén  que  la  imatge  del  meu fill/a,  tutelat/ada,  pugui  aparèixer  en
fotografies i  vídeos així  com que pugui ser publicada en pàgines web, blogs i  xarxes
socials corresponents a l’activitat Casal de Lleure o Esportiu de l’Ajuntament de Salt fetes
per l’equip de monitors/es, l’entitat organitzadora i/o l’Ajuntament de Salt així com també
en aquells espais reservats a donar informació i difondre les activitats del Casal.

Salt, ........ de........................ de 2021
Signatura pare, mare, o tutor/a legal

La inscripció suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals per a la
realització  d’aquesta  activitat.  No  s’utilitzaran  per  a  finalitats  diferents  ni  es cediran  a
tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi. L’entitat
organitzadora  i  l’Ajuntament  de Salt,  com a Responsables del  Tractament,  només els
conservaran el temps indispensable per a la correcta gestió d’aquesta activitat.  Podeu
exercir els vostres drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició
i, si és el cas, portabilitat mitjançant una sol·licitud adreçada a l’Ajuntament de Salt.



DECLARACIÓ RESPONSABLE DE REQUISITS PER PARTICIPAR EN ACTIVITATS 
DEL LLEURE EDUCATIU – ESTIU 2021.

En/ Na …......................................................................................................  amb DNI/NIE/ 
passaport
…................................................  com a pare/mare/tutor/a del nen 
…..................................................
…............................................................................................................................................
................

Em  faig  exclusivament  responsable  de  les  possibles  conseqüències  o  incidències
derivades del NO CUMPLIMENT dels requisits exposats a continuació,  i per tant, exonero
a l'entitat organitzadora, al responsable de l'activitat, a l'equip de monitors i a l'Ajuntament
de  Salt de qualsevol responsabilitat per aquest motiu i per tant DECLARO:

•Que l'infant / jove participant té absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la
COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, diarrea, … ) o qualsevol altre quadre infecciós.

•Que l'infant / jove no ha conviscut ni ha tingut contacte estret amb persones positives
confirmades o simptomàtiques compatibles amb la COVID-19 en els 14 dies anteriors a
l'activitat.

•Que l'infant / jove té actualitzat el calendari vacunal.

•Que en el cas de que l'infant / jove participant presenti una patologia prèvia de base que
el faci ser població de risc, aportarà una valoració de manera individualitzada dels serveis
mèdics indicant la idoneïtat de participar en determinats tipus d'activitats.

Salt, …..............  de …........................ de 2021.


