
 

 
LLINATGES: NOM:    

 
Data de Naixement: DNI:   

Direcció:     

Localitat: C.P.:   

TUTOR 1:  DNI:     

Telèfon de contacte: E-mail:   
 

TUTOR 2: DNI:    
 

Telèfon de contacte: E-mail:   

Necessitats especials*: 
*S’ha d’aportar informe. 

NO SI, quina? 

 
FITXA D’INSCRIPCIÓ AL CAMPAMENT D’ESTIU 2023 

GRUP: _________________ 
 

DADES DEL PARTICIPANT: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Aquesta fitxa és confidencial i és vàlida durant el temps que dura el campament 
 

 
 

Al·lèrgies, intolerància 
alimentària* 

*S’ha d’aportar informe. 

NO SI, quina? 

Malalties cròniques*: 
*S’ha d’aportar informe. 

NO SI, quina? 

S’ha d’administrar medicació*: 
*S’ha d’aportar informe. 

NO SI, quina? 

Sap nadar?: NO SI Observacions: 

Està al corrent de vacunes?: NO SI Observacions: 

Altres consideracions rellevants a tenir en compte: 



 

 
 
 
 
 
 

Signatura de la mare/tutora 

 
 
 
 
 
 

Signatura del pare/tutor 

 
AUTORITZACIÓ: 

 
Jo,  _____________________________________________________________________com a 
mare/pare/tutor-a legal de amb DNI ____________inscric i autoritzo al meu fill/a 
_____________________________________________ a assistir al campament d’estiu que es realitza en 
les següents dates:  _____________________ i que organitza el Club d’Esplai Jovent, atenent-
me a les condicions que m’han estat comunicades. 
 
CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ: 
 

 En cas de malaltia no urgent, ens dona permís per fer els desplaçaments necessaris amb vehicles i 
conductors de l’organització al centre sanitari més proper i/o més adequat. A prendre decisions 
medicoquirúrgiques, en cas d’urgència extrema, sempre a l’empara de la direcció facultativa 
pertinent. 

 

 Autoritzo que el meu fill/a pugui banyar-se en platges, piscines, llacs i/o rius. En el cas que no sàpiga 
nedar i necessiti material de suport, ens ho heu de notificar a través de la fulla d’inscripció. 

 

 Es compromet que a l’inici de l’activitat, les condicions higiènic-sanitàries del menor seran les 
adients per poder participar-hi. Així mateix, declaro que les condicions físiques i sanitàries de la 
persona interessada són aptes per al desenvolupament normal de l’activitat i que no presenta cap 
dificultat que impedeixi una relació normal en comunitat. 

 

 En cas d'haver de prendre qualsevol tipus de medicació que no impedeixi el desenvolupament 
propi de l’activitat, a l’hora de la sortida haurà de portar el document annex indicant la medicació, 
posologia i durada del tractament. 

 

 Es compromet a complir amb puntualitat l’hora de l’arribada al punt de partida i tornada de 
l’activitat. En els que impliquin transport aeri o marítim no es podrà esperar, i la família en cas que 
vulgui enviar al menor de campament, haurà d'assumir amb les despeses extres. 

 

 Teniu fins el 30 de juny per sol·licitar la devolució de la reserva i anul·lar la inscripció al campament. 
Després d’aquesta data, si per qualsevol motiu no pot participar del campament, es perdrà el dret a 
retornar el doblers. 

 

 No es permet la visita de familiars, ni d’amics durant la durada del campament. 
 

 En els campaments no està permès ni fumar, ni consumir begudes alcohòliques ni qualsevol 
substància il·legal. Això es motiu d’expulsió de l’activitat. L'equip dirigent del campament d'estiu i 
del Club d'Esplai Jovent, no es farà responsable        de les possibles rotures, imperfectes o pèrdues 
dels objectes de valor que es portin, tipus joieria, rellotges, material electrònic de qualsevol índole, 
doblers, així com qualsevol altre objecte o pertinença que no estigui especificada com a necessari 
per la participació a l'activitat. Així com eximeix de tota responsabilitat als monitors/es i director/a 
de l’activitat en cas d’incompliment de les normes per part del participant. 

 
Accept i estic d’acord amb les condicions d’inscripció. I dono fe que tot el que ha 

estat escrit anteriorment és cert i correcte. I ho signo 


