ESMAR- LLEURE
En/Na….................................................................. pare, mare o tutor, amb D.N.I...................................
que gaudeix de la pàtria potestat legal de l'alumne/a...............................................................................
del curs.........................de l'escola.....................................................

AUTORITZACIÓ D'ÚS DE LA IMATGE DEL CASAL 2018
Les nostres associacions disposen d'un espai web, i del butlletí on informa i fa difusió de les seves
activitats i en altres publicacions en fins educatius. En aquestes pàgines web, i en els Butlletins, s'hi
publiquen imatges en les quals poden aparèixer, individualment o en grup, alumnes realitzant
aquestes activitats. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la constitució
i és regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a
la pròpia imatge, la direcció del casal demana el consentiment als pares, mares o tutors/es legals per
poder publicar fotografies/filmacions on apareguin els seus fills/es i siguin clarament identificables.

□ Autoritzo

a utilitzar l'imatge del nostre fill/a per les pàgines web, butlletins de l'AMPA i en fins
educatius.
□ No autoritzo a utilitzar l'imatge del nostre fill/a.

AUTORITZACIÓ PER PLEGAR DEL CASAL 2018
□ Autoritza el seu fill/a a plegar sol del CASAL ESTIU 2018
□ El nostre fill/a no pot plegar sol/a. Les persones següents estan autoritzades a recollir-lo/a:
 avis, germans, tiets, pares de companys del casal
 Cangurs o altres persones NOM .............................................................................................
En el cas que ocasionalment vingui una altra persona a buscar el nen/a s'ha de notificar per escrit al
director del casal.
Us recordem que després de transcorregut uns 15 minuts de la finalització del casal.
AMPA, Esmar-Lleure i el director del casal no es responsabilitzaran de la no recollida dels nens/es.

AUTORITZACIÓ PER DESPLAÇAMENTS DE LES ACTIVITATS DEL CASAL
□ Autoritzo

a l'AMPA i ESMAR-LLEURE que en els mitjans que creguin convenients, puguin
desplaçar el meu fill/a al lloc on es desenvolupi l'activitat i retornar-lo.

AUTORITZACIÓ ÚS VEHICLE PRIVAT CASAL 2018
□ Autoritza a traslladar el seu fill/a en el vehicle privat destinat a l'ús d'emergències, amb les
mesures de seguretat pertinents.

AUTORITZACIÓ MÈDICA
□ Autoritza a prendre les mesures medicoquirúrgiques pertinents sota facultat mèdica, sempre que
no s'hagi pogut establir comunicació amb la família, (pare, mare o tutor legal)
Signatura, (pare, mare o tutor legat)

Sant Quirze del Vallès_____________________ de _______________________del 2018

