
Cal omplir les següents autoritzacions si participaran a CASALS  

 

____________________________________________________________________________ 

Cal omplir les següents autoritzacions si participaran a CAMPAMENTS 

AUTORITZACIÓ GENERAL 

En/Na____________________________________________amb DNI__________________,  

autoritza al seu fill/a _________________________________a participar als campaments de 

l’esplai Pica-Roca que es realitzaran del 12 al 21 de juliol de 2015. Aquesta autorització es fa 

extensiva a les decisions medicoquirúrgiques sobrevingudes que siguin aconsellades per un 

facultatiu.  

 

 

 

AUTORITZACIÓ GENERAL 

En/Na____________________________________________amb DNI__________________,  

autoritza al seu fill/a _________________________________a participar de les activitats de 

Casal d’Estiu ’15 de l’Esplai Pica-Roca i dels serveis complementaris incloses les que es puguin 

realitzar fora dels espais ordinaris de les mateixes.  

 

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA 
 

Autoritzo l’infant o jove a càrrec meu a tornar sol/a a casa en plegar cada dia durant el Casal  

d’estiu 2015.  

                                                                          Sí       No 
 

AUTORITZACIÓ D’IMATGES 

Autoritzo que la imatge del meu fill/a aparegui en les fotografies que s’utilitzaran per a 
exposicions de fotografies de l’activitat, en la pàgina web i altres mitjans on-line gestionats 
per l’Esplai Pica-Roca en les memòries i la documentació de l’empresa gestora i l’activitat. 
 

  Sí       No 
 

AUTORITZACIÓ DE PISCINA  

Autoritzo l’infant o jove a càrrec meu a banyar-se a la piscina durant el Casal d’estiu 2015 sota 
el control dels monitors/es i socorristes.  

                                                                                                  Sí       No 



AUTORITZACIÓ D’IMATGES (*) 

Autoritzo que la imatge del meu fill/a aparegui en les fotografies que s’utilitzaran per a 
exposicions de fotografies de l’activitat, en la pàgina web i altres mitjans on-line gestionats 
per l’Esplai Pica-Roca en les memòries i la documentació de l’empresa gestora i l’activitat. 
 

  Sí       No 
 

 
AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT PRIVAT EN CAS D’ACCIDENT 
 
Autoritzo  a l’equip dirigent dels campaments de l’Esplai Pica-Roca a portar en transport privat 

al meu fill/a en cas d’accident lleu a l’hospital més proper.                         Sí       No 
 

 
AUTORITZACIÓ PER BANYAR-SE A LA PISCINA/RIU/GORG  
 
Autoritzo l’infant o jove a càrrec meu a banyar-se a la piscina/ riu/ gorg durant els  
Campaments d’estiu 2014 sota el control dels monitors/es i socorristes. 
 

                                                                                                                                    Sí       No 

 
AUTORITZACIÓ DE MEDICAMENTS 
 
Autoritzo als monitors i monitores a subministrar........................................................................ 

quan el meu fill/filla presenti.........................................................................................................  

 
(Si els vostres fills/es prenen certs medicaments per mal de cap/menstruació, etc. Feu-nos-ho 
saber per poder donar-los si es dona el cas).   
 

(*) No cal omplir aquesta autorització si el nen/a participa també a casals 

Signatura i data 


