Declaració responsable per a les famílies dels participants a S&F.
Dades personals
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a

DNI/NIE/Passaport

Nom de l’infant

Escola

Declaro, responsablement:
1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
• No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
• No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
• No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu en la Covid-19 ni que hagi
tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
• Té el calendari vacunal al dia.
2. 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 de
Casal. Així mateix, entenc que ni l'equip d’educadors ni l'entitat organitzadora de l'activitat són
responsables de les contingències que puguin ocasionar-se amb relació a la pandèmia durant
l'activitat.
3. 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.
4. Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut del participant
compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol
cas de la Covid-19 en el seu entorn familiar.
5. El participant no pateix cap patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19 i si el
participant pateix alguna patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19, s’ha
valorat positivament i de manera individual amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de la
seva participació en l’activitat.
I perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a a l’activitat realitzada per S&F, signo
la present declaració responsable i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en
aquesta declaració:
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Participants en el Casal de Setmana Santa 2021 (del 29 de març a l’1 d’abril)
Responsable del tractament: Shakespeare & Friends, SL.(S&F)
Finalitat: Gestió de l’activitat.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les
vostres dades, així com trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web del
Shakespeare & Friends.
Informació addicional sobre aquest tractament: https://shakespeareandfriends.cat/politica-de-privacitat/

Lloc i data

Signatura

