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ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS D’OCI 

EDUCATIU JUVENIL I INFANTIL 

 
………………………………………………………………….amb núm. de DNI/NIE…………………………………………….. 

Actuant en nom propi com a pare/mare/tutor-a de l’interessat (menor d’edat) 

………………………………………………………………………………….amb núm. de DNI/NIE…………………………….. 

Pertinença a grups vulnerables o amb necessitats especials d’adaptació: 
 

Sí No 
 

Declare sota la meua responsabilitat que sol·licite que la persona les dades de la qual figuren 

en l’encapçalament (l’interessat) participe en les activitats de l’organització exposada, per 

això he llegit amb detall la informació proporcionada per la mateixa organització i accepte les 

condicions de participació, expresse el meu compromís amb les mesures personals d’higiene i 

prevenció i assumisc tota la responsabilitat davant de la possibilitat de contagi per COVID-19 

tenint en compte que l’entitat promotora compleix també amb els seus compromisos i 

obligacions. 
 

(Marqueu el que procedisca) 
 

Que no he tingut contacte amb casos possibles, probables o confirmats de COVID-19 en el últims 
14 dies. 

Que no he estat contagiat o en el cas d’estar-ho, ha he passat la quarantena 
reglamentària/recomanada pels serveis sanitaris. 

Que no és grup de risc ni conviu amb ningú que siga grup de risc 

Em compromet a notificar diàriament l’estat de salut i de causa d’absència de l’interessat a través 
del mòbil mitjançant trucada o missatge telefònic 

Avui dia________________ no presente cap tipus de simptomatologia. MANIFESTE que les dades 
aportades son VERÍDIQUES i em RESPONSABILITZE, que en el moment que presente qualsevol 
símptoma o amb el cas d’haver estat amb algún contagiat HO FARÉ SABER immediatament al 
responsable de l’activitat o la l’empresa al correu electrònic sinma@ondara.org 
 

Acceptació del document de mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries enfront 

de la COVID-19 

He llegit i accepte els compromisos continguts en el document de mesures personals d’higiene i 

prevenció obligatòries 

Consentiment informat sobre COVID-19 

Declare que, després d’haver rebut i llegit atentament la informació continguda en els documents 

anteriors, soc coneixedor/a de les mesures que implica, per a el/la participant i per a les persones 

que conviuen amb ell/ella, la participació de l’interessat/ada en l’activitat en el context de 

desescalada o nova normalitat, i assumisc sota la meua pròpia responsabilitat, tenint en compte 

que l’entitat promotora compleix també amb els seus compromisos i obligacions 

 


