
 

               

CURSETS DE NATACIÓ ESTIU 2021 (Sol·licitud d’inscripció) 
 

 

DADES PARTICIPANT 

 
Nom i Cognoms 

 
Data naixement  

 
DNI/NIE/Passaport (opcional) 

Ha de prendre algun medicament? (Indiqueu quins) 
 
 
 

És al·lèrgic a algun medicament? (Indiqueu quins) 
 
 
 

És al·lèrgic a algun aliment? (Indiqueu quins) 
 
 
 

Altres dades d'interès 
 
 
 
 

 

 

DADES ACTIVITAT 

 Nadons. De 3 mesos a 2 anys 

Dilluns, dimecres i divendres de 17:00 a 17:45 (dos dies a escollir) 

 Dilluns 

 Dimecres 

 Divendres 

 Infantil I i II. Nascuts/des del 

2015 al 2018 

De dilluns a divendres de 17:45 a 18:30 (dos o tres dies a escollir)  

 Dilluns 

 Dimarts 

 Dimecres 

 Dijous 

 Divendres 

 Infantil III i IV. Nascuts/des del 

2010 al 2014 

Dimarts i dijous de 17:00 a 17:45 

 Dimarts i dijous 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DADES DE CONTACTE RESPONSABLE  

 
Nom  

 
Cognoms 

 
Adreça  

 
Codi postal  

 
Població  

 
DNI/NIE/Passaport 

 
Telèfons contacte ………..….. / ………..…….. 

 
Data naixement 

 
Correu electrònic  

 
 

AUTORITZO 

Jo (responsable legal), ……………………………………………………… amb DNI ……………………… 

autoritzo a ………………………………………………………titular d'aquesta inscripció, a realitzar a l'activitat 

d'estiu a la qual s'ha inscrit i a les condicions establertes i a participar en tots els seus apartats i a les 

activitats pròpies. Faig extensiva aquesta autorització en cas de màxima urgència, amb coneixement i sota 

prescripció facultativa, prendre les decisions medicoquirúrgiques oportunes si ha estat impossible la meva 

localització. 

AUTORITZO 

Que la imatge de ....................................................................... pugui aparèixer en fotografies o vídeos 

corresponents a activitats organitzades per l' Estiu Riu i publicades a pàgines web, filmacions destinades a 

difusió pública i/o fotografies per a revistes o publicacions de l'Ajuntament d'Olot. 

- Sí  

- No  

 
 
Nom (pare, mare, tutor/a) 

 

 

DNI/NIE/Passaport (pare, mare, tutor/a) 

  

Data 

 

Signatura (pare, mare, tutor/a) 

 

 



1/1

Declaració responsable per a les famílies amb relació a la situació de pandèmia 
generada per la Covid-19

Declaro sota la meva responsabilitat:

Que conec el context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i 
riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure, 
en la qual (nom i cognoms del fill o filla)  ........................................................................................ participa. 
Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de 
les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.

Que se m’ha informat i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions ne-
cessàries que s’hagin de dur a terme, si apareix el cas d’una persona menor d’edat amb simptomatologia 
compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat. 

Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per a (nom i cognoms del fill o filla)  
 .........................................................................................per als dies que duri l’activitat.

Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut de (nom i cognoms del  
fill o filla)  ............................................................................................compatible amb la simptomatologia  
Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn. 

Finalment, que abans d’incorporar-se a l’activitat (nom i cognoms del fill o filla),  ..............................................
......................................... compleix els requisits de salut següents:

Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respira-
tòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb 
una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.

No ha presentat un resultat positiu per a Covid-19 en una prova diagnòstica, encara que no presenti simp-
tomatologia.

Marqueu només en el cas d’un menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:  

Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació 
en l’activitat. 

 
Nom i cognoms, DNI i signatura del pare/mare o tutor/tutora

Data i localitat
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