DECLARACIÓ RESPONSABLE I AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE
Aquest document s’haurà de lliurar emplenat al taller on s’ha inscrit l’infant. La
persona que figura com a pare/mare o tutor/tutora serà la persona que deixarà i
recollirà l’infant.

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'entitat
organitzadora de l'activitat no és responsables de les contingències que puguin
ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
 Que m’encarrego de que el meu fill/a porti la mascareta durant l’activitat.
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, el meu/va fill/a
compleix els requisits de salut següents:
 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.

Autoritzo:
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució
espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor,
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’organització demana l’autorització
per publicar fotografies i reportatges on apareguin els participants de les activitats dels
programa VILAESTIUEJA.
En/Na.................................................................................................................................................................amb
DNI/NIE..................................................com
a
pare/mare
o
tutor/a
legal
del
nen/a........................................................................................ Autoritzo que la seva imatge pugui
aparèixer en fotografies i/o reportatges corresponents a activitats de difusió
organitzades i publicades a diversos mitjans en suport paper i en suport web/digital per
l’organització del programa VILAESTIUEJA.

Signatura pare/mare o tutor/tutora

Vilafranca del Penedès, a _______ de _______________________ de 2020

