
AUTORITZACIÓ DEL CURS, DRETS D’IMATGE I MÈDICA 

 

En/Na                                                                                              resident a                                          _ 

amb domicili al carrer                                                                         nº        esc__pis__ porta__ 

telèfon                                           , amb D.N.I                                    , en qualitat de mare/pare  o 

tutor/a i coneixent la programació d’activitats anuals:  

AUTORITZO el/la meu/va fill/a                                                                                            a l’assistència 

i participació en el conjunt d’activitats de l’Agrupament Escolta El Turó d’Escoltes Catalans que 

es realitzaran durant el curs 20__-20__.  

Així mateix, em faig responsable de qualsevol acció voluntària en contra de persones o béns 

que pugui cometre el/la meu/va fill.  

I per deixar-ne constància signo la present autorització,  

a                                               ,         de/d’                                de 20    _ 

Signatura de qui autoritza:  

 

 

 

 

SÍ/NO AUTORITZO de manera gratuïta Escoltes Catalans i a l’AE El Turó, amb NIF G-0893199,  

a fer servir d’acord amb la normativa vigent, el material audiovisual que s’enregistri  

del/de la meu/meva fill/a,                                                                 , mentre estigui realitzant 

activitats amb Escoltes Catalans.  

L’esmentat material audiovisual passarà a formar part de l’arxiu d’Escoltes Catalans i de  

l’AE El Turó i podrà ser utilitzat en documents de l’associació, pàgines web del moviment o de 

l’agrupament, filmacions destinades a difusió pública no comercial o revistes o publicacions 

d’àmbit d’interès per a l’associació.  

I per deixar-ne constància signo la present autorització,  

a                                               ,         de/d’                                de 20    _ 

Signatura de qui autoritza:  

 

 

 

 



El/la vostre/a fill/a:  

Té alguna al·lèrgia?                                                  _                                                                  _                                              

_                                                                                                                                                       _ 

Té alguna malaltia crònica?                                                  _                                                    _                                              

_                                                                                                                                                       _ 

 

Ha de prendre alguna medicació?                                       _                                                    _                                              

_                                                                                                                                                       _ 

 

Ha de seguir algun règim especial?                                     _                                                    _                                              

_                                                                                                                                                       _ 

 

En cas d’accident o malaltia on sigui necessària una intervenció quirúrgica urgent, autoritzo 

l’equip mèdic a realitzar-la.  

I per deixar-ne constància signo la present autorització,  

a                                               ,         de/d’                                de 20    _ 

Signatura de qui autoritza:  

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT: Adjunto una fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o equivalent, una 

fotocòpia del carnet de vacunacions i una fotocopia del DNI (si en té) del/de la meu/meva 

fill/a. 
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