NOM I COGNOMS NEN/A:
ANY DE NAIXEMENT:
INFORMACIÓ SANITÀRIA BÀSICA:
Pateix alguna malaltia? SI

NO

Quina? ...................................................................................................

Aquesta malaltia, quins efectes té i quines activitats li impedeix realitzar?
...............................................................................................................................................................................
Té al·lèrgies? SI

NO

A què? ................................................................................................................

Té problemes amb la vista i l’oïda? SI
Porta ulleres? SI

NO

NO

Quins?.......................................................................................

Porta lentilles? SI

Porta algun aparell per l’oïda? SI
Té alguna disminució? SI

NO

NO

NO

Quin?.........................................................................................

De quin tipus?

Física

Psíquica

Sensorial

Quina?...................................................................................................................................................................
Té alguna dificultat motriu? SI
Es fatiga fàcilment? SI
Sap nedar? SI

NO

NO

Quina?......................................................................................
Es mareja fàcilment?

Té por a l’aigua? SI

NO

És Soci de la piscina ETB Vic: SI

NO

Emmalalteix amb freqüència? SI

NO

Pren alguna medicació especial? SI

SI

NO

NO

De què?.....................................................................................
NO

Quina?.......................................................................................

Quan i en quina mesura?......................................................................................................................................
(En cas afirmatiu i quan el participant requereixi el tractament durant l’activitat, caldrà que ens autoritzeu a
l’administració de medicaments).
Porta plantilles? SI

NO

Porta ortodòncia? SI

NO

Altres dades d’interès (indiqueu aquí aquells aspectes que calgui informar i que no hagueu vist tractats en les
preguntes anteriors):
...............................................................................................................................................................................

I perquè així consti, en/na...................................................................................................................com a pare,
mare o tutor/a de................................................................................................................... signo el present full
donant la validesa i certesa que aquest té.
Signatura del pare, mare o tutor/a:

Vic, ......... de ..................................................... de 2020

FULL D’AUTORITZACIÓ

En/Na.......................................................................................................... amb DNI................................... com
a pare, mare o tutor/a de .............................................................................................................., l’autoritza a
participar al Casal d’estiu 2020 que organitza l’OAR VIC, que es durà a terme a les instal·lacions del club del
29 de juny al 31 de juliol de 2020.
Alhora consent expressament i autoritza:
-

Al seu fill/a anar a la piscina de l’Estadi amb els seus respectius monitors i, per tant, a sortir del
recinte amb aquests per tal d’arribar-hi.

-

Al seu fill/a a poder sortir del recinte de l’OAR quant l’activitat sigui realitzar una excursió pel poble i/o
els seus voltants.

-

Als responsables de l’activitat perquè puguin adoptar les decisions medicoquirúrgiques que fossin
necessàries en cas d’extrema urgència i sota la direcció facultativa adequada. També autoritza a
l’entitat a traslladar al participant amb el vehicle que es consideri oportú.

Atès que el dret a la imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
l’OAR VIC demana el consentiment als pares, mares o tutors per publicar fotografies, vídeos on apareguin els
seus fills/es hi siguin clarament identificables. Per tant, amb el mateix document autoritza a l’OAR VIC a
poder reproduir en mitjans de comunicació ja siguin audiovisuals, publicacions digitals (pàgina web, facebook,
instagram de l’entitat), revistes i/o altres publicacions, sense cap ànim de lucre, imatges del meu fill/a.

Signatura del pare, mare o tutor/a:

Vic, ......... de ..................................................... de 2020

(En cas de preferir no autoritzar alguns dels punts esmentats en el present document, heu de posar-vos en contacte amb els
responsables de l’activitat).

