Escola Marta Mata
Benvolguts pares,
Ens presentem, som Oci Lúdic que portarem a terme la permanència de les tardes a
l’Escola.
Per participar a les extraescolars cal que els nens, sigui l’edat que sigui, facin ús de
mascareta ja que no som un grup bombolla. De forma excepcional a l’activitat esportives es
podran treure la mascareta quan el monitor ho cregui convenient.
El serveis ja és operatiu des del 13 de setembre.
El cobrament serà trimestral, les quotes es faran efectives al desembre. Les famílies
que per alguna raó no els vagi bé el cobrament trimestral cal que es posi en contacte amb
nosaltres.
En cas de necessitar el servei de laboratori esporàdicament cal abonar la quantitat de
4€ al monitor/a responsable.
A continuació us passem la inscripció que cal retornar via mail o al monitor/a,
juntament amb la declaració responsable vers el COVID i el full de SEPA referent a les dades
bancàries (les famílies que l’any passat ja el vau entregar i no heu de modificar res no cal
omplir-lo).

Per qualsevol dubte ens podeu trucar al: 616699726 (Arnau) – 650140856 (Ester).
Recordeu que “quan ens protegim, també protegim a la gent del nostre entorn”

Escola Marta Mata
Inscripció Extraescolars Marta Mata curs 21-22

Laboratori

Franja horària de 17h a 18,15h
Dl Dt Dc Dj Dv 32€/mes

5 dies
Encercleu els dies de la setmana que farà ús del servei

Nom de l’Alumne ................................................................................... Curs ……………………
Nom pare/mare/tutor ............................................................................ DNI………………………
Telèfons de contacte: ____________________ - _____________________
Mail: __________________________________________________________
Observacions__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Jo, __________________ amb DNI_______________ autoritzo al meu fill/a a participar de les
activitats. I, que l’organització pot fer ús de les fotografies que es faran durant les activitats. En
cas d’accident, autoritzo al coordinador o equip de monitors demani assistència mèdica i que
l’infant pugui ser traslladat al centre mèdic més proper si fos necessari. Les dades d’aquet
document quedaran incorporades a la base de dades d’Oci Infantil i Lúdic de Manlleu SLL
segons la Normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal,LO15/1999, de 13 de
desembre.
Firma pare / mare / tutor/a
____ de ___________ de 20__

Escola Marta Mata
Declaració responsable 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 l’activitat, en/na ......................................
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.
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

