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FULL D’AUTORTIZACIONS CAMPUS EFA 2022 

 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  (nom complet del menor) 

SÍ NO 

L’autoritzo a participar al Campus de Futbol EFA 2022 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) 

http://www.efa.cat/
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ENQUESTA SANITÀRIA CAMPUS EFA 2022 

SÍ NO 

Presenta alguna al·lèrgia alimentària, ambiental, medicamentosa, etc. ? 
En cas afirmatiu, especificar quina: 

Està correctament vacunat segons el calendari vacunal?  

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: 

Signatura: 

Lloc i data de signatura: 

http://www.efa.cat/
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