
 

 

AAUUTTOORRIITTZZAACCIIÓÓ  PPAATTEERRNNAA  
(a omplir pels pares o tutor/a legal)
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En/Na _________________________________ amb DNI núm. ____________________ 

com a  ________________ de ______________________________________________ 

l’autoritzo a participar a l’activitat de colònies d’estiu (Summer Camp 2017) durant els dies 2 

al 15 de juliol de 2017 que organitza Mas Llop Activity Camp. 

 Certifico que he fet constar a la fitxa de salut del meu fill/a tramitada electrònicament, 
els possibles impediments físics o psíquics, les malalties cròniques, la medicació o el 
possible règim alimentari que calgui respectar. 

 Certifico que el meu fill/a ha estat protegit amb les vacunes assenyalades en la 
normativa vigent. 

 Autoritzo que el meu fill/a rebi petites cures i medicaments com ara antitèrmics, 
antihistamínics, antiinflamatoris i analgèsics, que normalment es lliuren sense recepta i 
contenen paracetamol, àcid acetilsalicílic o ibuprofè, per part dels dirigents.  

 Autoritzo l’ús d’un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzada, en el 
cas de necessitar atenció mèdica.  

 Autoritzo que es pugui intervenir quirúrgicament o prendre qualsevol altra decisió 
mèdica per part del corresponent equip mèdic, havent intentat posar-nos en contacte 
prèviament amb els pares o tutors legals, en cas d’urgència. 

 Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies/vídeos 
corresponents a les activitats de Mas Llop i dono el consentiment per a emprar 
aquestes imatges en campanyes de promoció i difusió de les diferents activitats 
organitzades des de Mas Llop.
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 Autoritzo que el meu fill/a pugui realitzar esports d’aventura durant la seva estada en el 
Summer Camp 2017. 

 Autoritzo al meu fill/a a banyar-se en la piscina privada de la casa de colònies de Mas 
Llop. 

 
Signatura del pare/mare o tutor legal del participant al Summer Camp 2017:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        a ________ de __________________ de 2017 
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 Les dades de caràcter personal que es faciliten s’inclouran a la base de dades de Mas Llop, amb la 

finalitat de poder adreçar informació d’activitats que poden ser del vostre interès. Existeix la possibilitat 
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que se subministren, sol·licitant 
la baixa al servei de recepció d’informació. 
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 Tenint en compte que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 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, 
l’organització d’aquesta activitat demana el consentiment als pares o tutor legals per a poder publicar 
fotografies on apareguin els seus fills/es on aquests o aquestes siguin clarament identificables. 


