AUTORITZACIÓ DE CAMPAMENTS 2013 DE L’ESPLAI XANGÓ
En/Na _____________________________________________________________
amb DNI ___________________________________ en condició de pare, mare, tutor o tutora de
________________________________________________________ autoritzo o no autoritzo que:

1) Aquest/a participi en totes les activitats realitzades per l’esplai Xangó
durant els campaments d’estiu (del 16 al 28 de juliol de 2013), en les
condicions establertes.

Autoritzo
No autoritzo

2) La imatge de el nen/a o jove mencionat pugui aparèixer en imatges
corresponents a activitats organitzades pel centre d’esplai i publicades a:
- Llocs web del centre d’esplai i de la nostra associació, Esplac, Esplais
Catalans.

Autoritzo
No autoritzo

- Vídeos i fotografies destinats a difusió pública (diaris, revistes,
televisions, internet, exposicions, etc.) no comercial.

3) El nen/a o jove sigui desplaçat en vehicle privat en cas de necessitar
atenció mèdica i que aquest no sigui urgent ni especialitzat durant les
activitats organitzada per l’esplai

Autoritzo
No autoritzo

4) Pugui banyar-se en piscines públiques o privades, rius, pantans,
basses, llacs o al mar.

Autoritzo

5) Es pugui intervenir quirúrgicament o prendre qualsevol altra decisió
mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas d’urgència.

Autoritzo

6) Els monitors responsables de les activitats organitzades per l’esplai
puguin efectuar petites cures i subministrar, només, antitèrmics,
antihistamínics, antiinflamatoris i analgèsics, compostos de paracetamol,
àcid acetilsalicílic o ibuprofè.

No autoritzo

No autoritzo

Autoritzo
No autoritzo

7) Incidències habituals:
Mal de panxa

Angoixa

Diarrea

Mal de cap

Restrenyiment

Mal d’oïda

Pipí al llit

Hemorràgies

on?

Altres: __________________________________________________________________________
Es mareja sovint? __________________ Cal medicació davant d’un viatge? __________________
Es al·lèrgic? _______ A què? _______________________________________________________
Tractament en cas d’al·lèrgia: _______________________________________________________
Tractament en cas de febre: ________________________________________________________
Porta totes les vacunes que li pertoquen? ______________________________________________
Té la vacuna antitetànica? ______________ Any d’aplicació? ______________________________
Sap nedar? _________

Observacions (medicacions, règims, antecedents quirúrgics, discapacitats, trastorns de conducta,
etc.): ______________ ____________________

En cas de prendre alguna medicació és necessari portar aquesta en una bossa i amb les
indicacions corresponents, i lliurar-la a un monitor/a .

Signatura:

Barcelona, …….de…………………….de………..

