SORTIDA A LA ILLA FANTASIA

Nom i cognoms:
Data naixement:

Edat:

DNI:

Adreça:
Mòbil participant:
Codi postal

Mòbil mare/pare/tutor/a:
Població:

AUTORITZACIÓ FAMILIAR
Jo

amb DNI

en qualitat de (mare/pare/tutor/a)

.autoritzo el/la menor
a participar de la sortida a la Illa Fantasia del dia 20 de

juliol de 2021.
Aquesta autorització és extensiva:
 A la utilització de possibles imatges de l’activitat, amb finalitats proporcionals d’aquesta mateixa.
 A les decisions mèdico-quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sempre a
l’empara de la pertinent direcció facultativa.
Observacions:.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
Així mateix, el sotasignat declara que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una
normal relació en comunitat i que està vacunat segons la normativa sanitària vigent.

................................................., ............... de ......................de 2021
(signatura mare/pare/tutor/a)
Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa. Adreça postal: carrer Major, 91-93,
08783, Masquefa. Telèfon: 93 772 50 30. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament
General de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679. Finalitat del tractament: Registre, atenció i gestió de l’activitat Illa
Fantasia. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir les finalitats legalment
establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació,
portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer
Major, 91-93. Telèfon 93 772 50 30 o bé a través de la seu electrònica de l’Ajuntament https://seu-e.cat/web/masquefa

SORTIDA ILLA FANTASIA
DIMARTS 20 DE JULIOL DE 2021
SORTIDA: 8.30H DAVANT DE L’AMBULATORI
TORNADA: 19.00h (aproximadament) DAVANT DE L’AMBULATORI
ALGUNES RECOMANACIONS:
-

Cal portar banyador i tovallola

-

Porteu protecció solar i aneu aplicant-vos-la durant tot el dia per a no patir cremades a la pell.

-

Porteu esmorzar, dinar i berenar. Allà trobareu taules de pícnic per a poder menjar. Si no porteu
menjar podeu comprar-lo allà. El parc aquàtic compta amb diferents espais on poder comprar-lo.

-

Porteu aigua i no oblideu hidratar-vos per evitar un cop de calor.

-

La Illa Fantasia disposa de taquilles per a poder deixar els objectes de valor (el pagament de la
taquilla no està inclòs al preu de la sortida)

-

Cal seguir en tot moment les indicacions dels/les adults acompanyants, els/les socorristes i la resta
personal del parc aquàtic.

En el cas de no poder assistir a la sortida cal que aviseu amb antelació d’almenys 24h abans de la hora de sortida
trucant al telèfon 93 772 85 21 (en horari de tarda), enviant un correu a joventut@masquefa.net o passant pel
Casal de Joves en horari d’atenció al públic. Només en aquests casos es retornaran els diners de la sortida.
TOTA PERSONA QUE NO SIGUI PUNTUAL I NO ESTIGUI A LA HORA ACORDADA
DAVANT DE L’AMBULATORI SERÀ LA ÚNICA RESPONSABLE EN EL CAS QUE
L’AUTOBÚS MARXI SENSE ELLA. EN AQUEST CAS NO ES TORNARAN ELS DINERS DE
LA SORTIDA.
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Fantasia. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir les finalitats legalment
establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació,
portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer
Major, 91-93. Telèfon 93 772 50 30 o bé a través de la seu electrònica de l’Ajuntament https://seu-e.cat/web/masquefa

