AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS I SORTIDES CASAL KOSTKA:
Jo, .............................................................................. amb DNI ....................................
com a pare, mare o tutor/a del nen/a ....................................................................................,
autoritzo al meu fill/a a desplaçar-se en autocar i realitzar les activitats i sortides que es duguin
a terme durant el Casal d’Estiu Kostka 2017 al qual està inscrit/a. Igualment, em declaro
coneixedor/a de la normativa i condicions de participació establertes i les accepto per mitjà
d’aquesta signatura.

Autorització per als desplaçaments entre Escoles:
Marqueu les opcions que us convinguin:
No, no faré ús del servei de desplaçament entre Escoles.
Sí, faré ús del servei de desplaçament entre Escoles a les hores següents:

Hores de sortida

Curs Primària: 1r

Hores de sortida

Curs Primària: 2n a 6è

8:45h

d’Intermèdia a Infantil

8:45h

d’Infantil a Intermèdia

12:45h

d’Infantil a Intermèdia

12:45h

d’Intermèdia a Infantil

14:45h

d’Intermèdia a Infantil

14:45h

d’Infantil a Intermèdia

16:45h

d’Infantil a Intermèdia

16:45h

d’Intermèdia a Infantil

Autorització d’ús d’imatges:
Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a les activitats
del Casal d’Estiu Kostka 2017 publicats en: pàgines web i blogs del centre, filmacions destinades a difusió
pública no comercial, fotografies per a revistes, presentacions digitals i publicacions del centre en l’àmbit
educatiu amb la finalitat de difondre les seves activitats i serveis educatius. Aquesta autorització inclou, també,
la publicació d’imatges en qualsevol dels diferents mitjans de comunicació que utilitza la Fundació Jesuïtes

NIF: G-62411624 CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Educació per tal de difondre les seves activitats, serveis i projectes. Les imatges es podran publicar fins passats
5 anys de la participació de l’alumne/a en l’activitat.
No, no autoritzo l’aparició del meu fill/a en imatges del Casal d’Estiu Kostka 2017 ni dels mitjans de
comunicació de la Fundació Jesuïtes Educació.

Amb la signatura d’aquest document declaro, sota la meva responsabilitat, que les dades que en
ella hi figuren són certes.

Barcelona,

de/d’

del

Signatura del/la pare/mare o tutor/a:

Riera Can Toda, 29-31 T 93 210 36 05 M.D. de la Salut, 17-29 T 93 213 01 81 - 08024 Barcelona - info.kostka@fje.edu - www.kostka.fje.edu

a

AUTORITZACIÓ COLÒNIES KOSTKA 2017
(Només cal emplenar-la i lliurar-la si el vostre fill/a fa les colònies!)

Autorització per al desenvolupament d’activitats d’aventura:
Jo, .................................................................. amb DNI ............................. com a
pare, mare o tutor/a del nen/a ................................................................................,
inscrit al Casal d’Estiu Kostka 2017, dono fe i deixo per escrit que L’AUTORITZO A
REALITZAR LES ACTIVITATS D’AVENTURA QUE ES DURAN A TERME DURANT LES
COLÒNIES A CAL PETIT en les següents dates:
Del 10 al 14 de juliol (de 1r a 6è de Primària)
Del 12 al 14 de juliol (MOPI5)
I per a que així consti, d’acord amb el Decret 56/2003, de la Generalitat de Catalunya del
4 de febrer de 2003, que regula tots els aspectes relatius al desenvolupament d’activitats
físiques i esportives al medi natural, signo el present document.

Autorització per al trasllat en cotxe particular:
Sí autoritzo a que, en cas d’accident, el meu fill/a pugui ser traslladat/ada en cotxe
particular fins al centre sanitari més proper i per a que així consti signo el present
document.
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No, no autoritzo el seu trasllat en vehicle particular en cas d’accident.
Signatura del/la pare/mare o tutor/a:

Riera Can Toda, 29-31 T 93 210 36 05 M.D. de la Salut, 17-29 T 93 213 01 81 - 08024 Barcelona - info.kostka@fje.edu - www.kostka.fje.edu

