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REQUISITS GENERALS PER A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS
Per tal de complir amb la normativa i amb el context de pandèmia en què ens trobem, i així
poder participar en el Campus EFA 2021, és imprescindible:
-

Complir els següents requisits per a preservar la salut del grup:
o Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre
quadre infecciós. Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han
d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no
COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.
o No convivents o contacte estret amb positius confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.
o Calendari vacunal actualitzat.
o En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin
valorats pels seus mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en
determinats tipus d’activitats, donats que són població de major risc enfront
la COVID-19.

-

Presentar:
o El formulari adjunt omplert i signat (full d’autoritzacions i enquesta sanitària)
o Justificant de transferència (pagament)
Hi ha dues vies per presentar-ho:
o Electrònicament: requereix signatura electrònica (idCAT). Enviar correu
electrònic a campus@efa.cat i adjuntar-hi el document omplert i signat
electrònicament
o Presencialment: a l’oficina de l’EFA (camp de futbol)
Dimecres 16 de juny de 17h a 19h de la tarda
Divendres 18 de juny de 10h a 12h del matí
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FULL D’AUTORTIZACIONS CAMPUS EFA 2021
Jo

(nom complet del pare/mare/tutor legal)

amb DNI

(DNI del pare/mare/tutor legal),

actuant com a

pare /

mare /

tutor legal

(marcar amb una creu),

del menor

SÍ

(nom complet del menor)

NO
L’autoritzo a participar al Campus de Futbol EFA 2021 que tindrà lloc al Camp Municipal
d'Esports de Can Pons d'Arbúcies
Autoritzo que marxi del campus de l’Escola Futbol Arbucienca sense la presència del seu
pare/mare/tutor legal
Dono permís als responsables del Campus per prendre mesures de primera necessitat en
cas del que el meu fill/a no respecti les normes bàsiques de convivència
Dono conformitat a l'ús de les imatges preses del meu fill/a durant les activitats
realitzades al Campus

Faig constar que necessita el següent material d’ajuda per nedar:
No necessita cap tipus de material d’ajuda perquè sap nedar bé
Bombolleta o Manegots (mangots o manguitos)
Altres: especifiqueu quin

Faig constar les següents qüestions d’especial rellevància, en temes de salut i/o pauta de
comportament que s’han de tenir en compte:
No hi ha cap qüestió de rellevància que els monitors han de conèixer

Signatura:
(si la signatura és digital, s’ha de signar només l’última pàgina)
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ENQUESTA SANITÀRIA CAMPUS EFA 2021

SÍ

NO
Presenta alguna al·lèrgia alimentària, ambiental, medicamentosa, etc. ?
En cas afirmatiu, especificar quina:

Està correctament vacunat segons el calendari vacunal?
Enguany, degut a la situació de pandèmia actual del COVID-19, i per tal de complir amb
la normativa de l’estat, és imprescindible tenir la vacunació al dia

Recentment ha patit alguna malaltia important?
Presenta algun tipus de cardiopatia i/o antecedents d’aturada cardiorespiratòria?
Presenta alguna anomalia física que pugui afectar alguna de les activitats del campus?
Altres recomanacions o aspectes a tenir en compte:

Cal tenir present, que degut a la situació de pandèmia actual del COVID-19, i per tal de complir amb
la normativa de l’estat, si es presenta patologies prèvies de base caldrà que sigui valorat pels seus
mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donats que
són població de major risc enfront la COVID-19.
És per això, que serà indispensable que tot nen/a amb patologia de base es visiti amb els mèdics i ens
faci arribar un document acreditatiu on certifiqui que pot participar en el nostre Campus.

Signatura:

