

Declaració respons
sable per a les famíli es: ACTIV
VITATS DE NADAL .
Dades pers
sonals
DNI/NIE/Passsaport

Telèfon mòbil

Nom i cognoms del pare,
Nom i cognoms de la mare
e,
ms de l’Avi,
Non i cognom
Nom i cognoms de l’Avia,
DNI/NIE
E/Passaport
Nom del nen/a
Nom del nen/a
Nom del nen/a
Declaro, resp
ponsablementt:
eu fill/a, durantt els darrers 14
4 dies i en aqu
uest moment:
1..Que el me
x

No p
presenta cap simptomatologia compatible
e amb la covid-19 (febre, to
os, dificultat reespiratòria, ma
alestar, diarrea...)
o am
mb qualsevol altre
a
quadre in
nfecciós.

x

No h
ha estat positiiu de covid-19
9 ni ha convisccut amb perso
ones que siguin o hagin estaat positives.

x

No ha estat en contacte es
stret amb cap
p persona qu
ue hagi dona
at positiu de covid-19 ni que hagi tin
ngut
simp
ptomatologia compatible
c
am
mb aquesta m alaltia.

x

Té e
el calendari va
acunal al dia.

ndré la temperratura al meu fill/a abans de
e sortir de cas
sa per a les diferents
d
activiitats de Nadall i que, en el cas
2. Que pren
que tingui febre o prese
enti algun dels
s símptomes ccompatibles amb
a
la covid-19, no assistiràà a cap acte organitzat
5. Que sóc coneixedor/a del context de
d pandèmia actual provoc
cada per la Covid-19
C
i quee accepto les circumstàncies i
uació pot com
mportar durantt el desenvolu
upament de le
es diferents acctivitat, en la qual el meu fill/a
f
riscos que aquesta situ
participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirig
gents i l'entita
at organitzadora de l'activitaat no són responsables de les
contingèn
ncies que puguin ocasionar--se en relació a la pandèmia durant l'activ
vitat.
e
de la participació
p
de
el meu fill/a le
es diferents ac
ctivitats organ itzades al poliesportiu de Sant
S
I, perquè aixxí consti, als efectes
Cebrià de V
Vallalta, el pro
oper dia 3 i 5 de gener de 2021, sig
gno la presen
nt declaració de responsabilitat i conse
ento
explícitamentt el tractament de les dades
s que hi ha en
n aquesta decllaració.
Informació bà
àsica sobre pro
otecció de dades personals:
Finalitat: Per g
gestionar les acctivitats de Nada
al i Reis.
Drets de les persones inte
eressades: Pod
deu solꞏlicitar l’a
accés, la rectificació, la supre
essió o la limitaació del tractam
ment de les vosstres
dades. Transcorregut 30 dies aquestes dades seran elimina
ades.

Lloc i data:
Signatura:

Informació pe
er accedir al pavelló.
p
1. Tota perso
ona tingui o no
o tingui nen/a tindrà que porrtar omplert aq
quest formulari de casa sevva.
2. Per accedir al pavelló ess prendrà la te
emperatura a ttothom i renta
at de mans am
mb gel hidroalccohòlic.
3. Es mantind
drà la distànciia física interp
personal de se
eguretat en 1,5
5m.
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