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AUTORITZACIÓ TUTORS (a omplir els tutors legals) 

En/Na amb DNI   

pare, mare o tutor legal de   . 

 
- Autoritzo al meu fill/a a assistir als campaments d’estiu que organitza l’Associació Juvenil 

Esplai Sant Miquel del dia 19 de juliol al 31 de juliol de 2021 a La Vinca a Les Escaules (Alt 

Empordà) . 

 

- Autoritzo als monitors a prendre les decisions de primers auxilis que creguin oportunes en 

cas d'urgència, quedant els seus integrants exempts de tota responsabilitat actuant de la 

forma que considerin més adequada, consultant sempre que es pugui a la família i a un 

especialista. Alhora, fa extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico- 

quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció 

facultativa adequada, en cas de no ser possible contactar amb els tutors legals. 

 

- Certifico que la formació facilitada a la fitxa mèdica és correcte i no hi falta cap tipus 

d'informació com ara al·lèrgies o patologies 

 

- Sóc conscient i autoritzo al meu fill/a en cas de necessitat a pujar al cotxe de suport de 

campaments. 

 

- Autoritzo a l'Associació Juvenil Esplai Sant Miquel a fer ús de les dades personals que els 

facilito, exclusivament per al correcte desenvolupament de l'activitat durant el curs 2020-

2021, d'acord amb el Reglament general de protecció de dades UE 2016/679 (RGPD). 

Així mateix sóc conscient que es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació 

i oposició mitjançant una comunicació escrita a esplaisantmiquel@gmail.com 

 

- Autoritzo a l'Associació Juvenil Esplai Sant Miquel a enviar-me informació per correu 

electrònic de tota la informació relacionada amb l'activitat. Així mateix, els autoritzo a 

enviar-me informació d'activitats que organitzi en un futur i que puguin ser del meu 

interès. En el cas que es vulgui deixar de rebre els correus, només caldrà que s'enviï un 

correu a esplaisantmiquel@gmail.com 
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- Autoritzo a l’Associació Juvenil Esplai Sant Miquel a afegir el meu número de telèfon a grups 

de WhatsApp per facilitar la comunicació entre l’entitat i les famílies. 

 

- □ SÍ □ NO (marqui l’opció desitjada) autoritzo a l’Associació Juvenil Esplai Sant Miquel a 

disposar i fer ús de la imatge del meu fill/a en qualsevol activitat relacionada amb 

l’associació, així com en la seva pàgina web. 

 

- Autoritzo als monitors de l'Esplai Sant Miquel a administrar al meu fill/a en cas de dècimes de 

febre (37-37,5) i/o dolor: 

 

□ SÍ □ NO (marqui l’opció desitjada) Apiretal 100 mg/ml en la següent dosi _. 
 
 

□ SÍ □ NO (marqui l’opció desitjada) Paracetamol: 

□ 1 pastilla de 500 mg. 

□ 1 pastilla d’1 g. 

□ SÍ □ NO (marqui l’opció desitjada) Ibuprofeno: 

□ 1 pastilla de 400 mg. 

□ Xarop de 20 mg/mL en la següent dosi: . 
 

 

- □ SÍ □ NO (marqui l’opció desitjada) Autoritzo als monitors de l’Esplai Sant Miquel a posar 

Betadine al meu fill/a en cas de ferides lleus. 

 

- Altres observacions: 
 
 

Entenc i comprenc tot el que estic firmant, 
 

  a de de 20 . 

(Signatura del tutor/tutora) 
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