Cantonigròs 2020
Aquest any, el casal està enfocat als sentiments i les emocions que hem
viscut i que vivim. A partir de dinàmiques personals i grupals, la música
i l'entorn, farem que "La Família Emocions" ens ensenyin a expressar el
que sentim, sempre respectant les mesures que marca la Generalitat de
Catalunya.
Us detallem alguns aspectes a tenir en compte:
Desinfecció de mans i peus, material i espai
L'horari del casal és de 9:00h a 13:00h.
Els grups són de màxim 10 participants
Farem servir la Piscina Municipal de l'Esquirol
Activitats diverses: jocs, manualitats, gimcanes i moltes sorpreses més!
Comptem amb el suport de monitors especialistes per activitats de música i moltes més!

Per infants de 3 a 10 anys
Data límit d’inscripció: Divendres 19 de juny del 2020

Per motius de seguretat i higiene, aquest any només es poden
portar a terme les opcions que us plantegem tot seguit.
Cal marcar l’opció que fareu servir:

Opció 1: del 22 de juny al 31 de juliol
(6 setmanes de casal). 160 euros.

Opció 2: del 29 de juny al 31 de juliol
(5 setmanes de casal). 145 euros.

Opció 3: del 3 d'agost al 28 d'agost
(3 setmanes de casal). 90 euros.

Opció 4: del 31 d'agost al 10 de setembre
(2 setmanes de casal). 80 euros.
*Setmanes individuals. 50 euros*
Nom i cognom:
Adreça i població:
Data de naixement:
Correu electrònic:
Telèfon:
Persones a contactar:
Número TSI:
Malalties i al·lèrgies:
Observacions:

Declaració responsable per a les famílies en relació amb la situació de pandèmia
generada per la Covid-19
Declaro sota la meva responsabilitat:
 Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i
que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el
desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure, en la qual en/na
...................................... participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i
l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que
puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
 Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb
les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor
d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament
de l’activitat.
 Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per en/na
...................................... per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi
l’equip de dirigents.
 Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut
d’en/na ...................................... compatible amb la simptomatologia Covid-19
mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu
entorn familiar.
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de
...................................... compleix els requisits de salut següents:

l’activitat,

en/na

 Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre,
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.
 No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19
confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14
dies anteriors a la realització de l’activitat.
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per
a la Covid-19:
 Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat
de la seva participació en l’activitat.
Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora
Data i localitat

AUTORITZACIÓ MENOR D’EDAT A LES ACTIVITATS PROGRAMADES PEL CASAL D’ESTIU DE
CANTONIGRÒS 2020.
Jo (nom i cognoms de l’adult)_____________________________________________________
Amb DNI, NIE o passaport número___________________________________________, com a
pare/mare/tutor/a legal de______________________________________________________.

AUTORITZACIÓ SORTIDES:
Al meu fill/a, tutelat/da a participar en les activitats programades i organitzades pel Casal
d’Estiu 2020 de Cantonigròs, que impliquin sortir a l’exterior.

AUTORAUTORITZO

NO AUTORITZO

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE:
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut dins l’article 1 de la Constitució Espanyola i
està regulat per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal,

SÍ

NO

El meu consentiment per la captació i/o enregistrament d’imatges, veu i/o continguts; així com
la cessió del dret a reproduir i publicar totalment o parcialment la intervenció, fent servir
qualsevol procediment i/o mitjà, tangible o intangible, amb finalitats educatives i/o
divulgatives i en cap cas amb interès econòmic per ser difosa a les pàgines web, les xarxes
socials i filmacions destinades a difusió pública i fotografies per a revistes o publicacions.
En cas d’anul·lar aquesta acceptació, cal informar, per escrit a la responsable de l’activitat.

INFORMACIÓ SANITÀRIA:

Pateix alguna malaltia crònica?
En cas afirmatiu, quina?
Té alguna al·lèrgia?
En cas afirmatiu, quina?
Té alguna intolerància alimentària?
En cas afirmatiu, quina?
Té el calendari vacunal al dia?
Altres observacions a tenir en compte

A (població)__________________________________, dia__________de d’_________de 2020

Signatura del pare/mare/tutor/a legal:

QUÈ CAL PORTAR?
MOTXILLA
Crema solar, gorra, cantimplora, esmorzar
(preferiblement dins d’una carmanyola)

ESTOIG
Material que tingueu per casa: Llapis, colors,
retoladors, goma, maquineta, tisores, cola de barra...

SABATES O MITJONS
A causa de la pandèmia ens haurem de canviar les
sabates abans d’entrar. Per això haurem de portar
unes sabates o mitjons de recanvi per deixar-ho al
casal.

BOSSA

Bata o roba vella de pintura, una muda de recanvi,
un paquet de tovalloletes i un got

Amb la formalització d’aquesta inscripció, jo_________________________________________
Amb DNI____________________, mare/pare/tutor/a del nen/a_________________________
Autoritzo que el meu fill/a participi de les activitats programades pel casal d’estiu 2020 de
Cantonigròs.

ENTRADA I SORTIDA:

SÍ

NO

Autoritzo al meu fill/a a marxar sol després del casal d’estiu.
En cas de macar NO, cal especificar amb qui marxarà el menor d’edat.

Nom, cognom:
DNI:
Telèfon de contacte:

A (població)__________________________________, dia__________de d’_________de 2020

Signatura del pare/mare/tutor/a legal:

Cal adjuntar:

el full d'inscripció,

el resguard del

pagament,

totes les

autoritzacions, el certificat de responsabilitat, una còpia de la targeta sanitària i el
carnet de vacunes.

Ho podeu enviar per correu electrònic a: joventut@lesquirol.cat o per WhatsApp a:
676663617.
Compte Corrent Ajuntament de l'Esquirol on fer l’ingrés:
ES93 0182 60 35410201562808

Moltes gràcies per la confiança!

