
CURS DE TEATRE 2020/21 

DADES DEL PARTICIPANT


NOM:                                                        LLINATGES:


DATA DE NAIXAMENT: 


DADAES DE LA UNITAT FAMILIAR


NOM DEL PARE:                                     DNI:                                       TELF: 





NOM DE LA MARE:                                   DNI:                                     TELF: 




CORREU ELECTRÒNIC: 


DADES SANITÀRIES


PREN MEDICACIÓ DE FORMA REGULAR?        SI                    NO 
 

EN CAS DE QUE SI, QUINA? 


TÉ ALGUN TIPUS D’ALÈRGIA?                           SI                     NO 

ALTRES DADES IMPORTANTS:
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PETITS



AUTORITZACIÓ




El Sr. /la Sra.                                                                                       amb DNI                                        

 
 
 
autoritza al seu fill/a                                                                                                 a assistir i a  
 
participar a les activitats del CURS DE TEATRE que es realitzarà del mes d’Octubre de 2020 al 
mes de juny de 2021 i fa extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques quirúrgiques 
que calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sempre sota la direcció facultativa, i es compromet 
que a l’inici de l’activitat les condicions higiènic sanitàries de l’infant o jove seran les adients per a 
poder participar-hi. A més, concedeix expressament permís per utilitzar tots aquells materials 
fotogràfics en els quals apareixi el seu fill, per a la promoció i publicitat dels seus programes, 
llevat que expressament se’ns notifiqui la voluntat de no ser inclòs dins la nostra base de dades.  
 
A més, a causa de l’actual situació de COVID, dóna constància del coneixement de les mesures 
de control de les classes, tot i acceptar que prenent totes les mesures el risc zero no existeix i es 
compromet a no portar-lo si veu que té alguns dels símptomes de la malaltia, com a mesura de 
prevenció. 


A PALMA,                                      DE                                              DE 2020





SIGNATURA: 


DOCUMENTS QUE HAN D’ACOMPANYAR AQUESTA SOL·L IC ITUD 


1.  Fotocòpia de la  targeta sani tàr ia .  

2.  Fotocòpia de DNI  

3.  En cas necessar i ,  la  sentència  de guarda i  custòdia .  
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