
Declaració Responsable i Autorització per participar al Casal del Mar 2023 

 

Nom del pare, mare o tutor legal: _________________________________________ 

DNI: ______________________ 

Nom del nen/a: _______________________________________ 

Declaro, responsablement 

1. Que el meu fill o filla, durant els darrers 14 dies i en el moment de començar el Casal del Mar:   

- No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 

diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

- No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 

- No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi  tingut 

simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.  

- Té el calendari vacunal al dia. 

 
2. Que el meu fill o filla no pateix cap de les malalties següents:  

- Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport de ventilació.   

- Malalties cardíaques greus.   

- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten  tractaments 

immunosupressors).   

- Diabetis mal controlada.   

- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 

3. Que prendrem  la temperatura al meu fill o filla abans de sortir de casa per anar al Casal del Mar i que, en el  cas que tingui 
febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no hi assistirà. 
 
4. Que conec l’obligació d’informar el centre de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de 
mantenir un contacte estret amb l'entitat organitzadora del Casal del Mar 2023 davant de qualsevol incidència. 
 
 I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill a AEV Força 3 (G-17717323), signo la present declaració de 
responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració 
 
Autoritzo: 

1. Autoritzo al meu fill, net o menor al meu càrrec; a participar al Casal del Mar 2023.  

També autoritzo als responsables del Casal del Mar a prendre les decisions que creguin necessàries en cas 

d’emergència; així com que l'infant pugui ser traslladat, en cas d'emergència, al centre mèdic més proper; entenent 

que seré informat de la situació tan aviat com sigui possible pel personal responsable de l’activitat.  

2. Autoritzo a que es facin fotos i/o vídeos durant el Casal del Mar 2023 i a que Força 3 les faci servir per a promocionar 

les seves activitats nàutiques. AEV Força 3 es compromet a eliminar qualsevol imatge si els pares o tutors ho 

demanen. 

 

Signatura:        Data: 

 

 

 

Pare, mare o tutor legal del menor. 

Protecció de dades:

Drets de les persones interessades: A efectes del que s'estableix a la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de  Protecció de Dades de 

Caràcter personal i de la Llei 34/02, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i  de Correu Electrònic (LSSI), l'Associació 

Esportiva de Vela Força 3 garanteix la confidencialitat de les dades personals  dels seus clients. Li comuniquem que les seves dades de 

caràcter personal formen part d’una base de dades  gestionada sota la responsabilitat de l’Associació Esportiva de Vela Força 3 amb la 

finalitat de mantenir-lo informat  de les novetats relacionades amb la nostra activitat, sigui per la seva condició de soci o usuari, perquè hagi 

sol·licitat  informació en algun moment o perquè vostè hagi autoritzat que les seves dades figurin en un fitxer autoritzat. Els informem que 

poden revocar el consentiment per a la recepció dels nostres e-mails i informacions en qualsevol  moment enviant-nos un e-mail amb la 

petició a forca3.net@gmail.com  


