XVII CAMPUS MULTI ESPORT
2 a 11 de juliol de 2021
INFORMACIO IMPORTANT RELATIVA AL CAMPUS MULTI ESPORTI
 MATERIAL
 HORARIS
 TARGETA SANITÀRIA
 REVISIO MÈDICA
 MEDICACIONS , AL·L ERGIES
 DIETES
 DECLARACIO RESPONSABILITAT FAMILIES COVID-19
Aquest document, us l’heu de descarregar, llegir, emplenar i enviar
obligatòriament per correu electrònic a l’itpg161@gencat.cat.
Igualment al mateix correu ens heu d’enviar:
 document que acrediti que al vostre fill/filla que en el decurs d’aquest any
en curs li han efectuat una revisió mèdica completa i que es considerat
APTE per a la practica de l’esport. (veure més endavant que cal fer si no
se’n disposa)
 declaració responsabilitat famílies COVID-19
Exceptuant la targeta sanitària, per motius sanitaris derivats de la Covid19, el dia d’inici del campus no s’acceptarà que lliureu aquesta
documentació en paper.

VERACITAT DE LES DADES
Declaro que totes les dades manifestades i registrades en el procés d’inscripció
del meu fill / filla i les informades en aquest document són correctes i certes.
Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal
_______________________________________________________________
DNI:____________
Data:____________
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AUTORITZACIONS, ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DEL CAMPUS
DECLARACIONS I PROTECCIÓ DE DADES
Assistència, desplaçaments interns per malaltia o accident
Autoritzo que el meu fill/a per assistir a les activitats organitzades pel Campus
Multiesportiu, a les seves sortides o activitats que s’organitzen dins i fora del
recinte de colònies “El Vilà” durant les dates previstes pel mateix, utilitzant per a
les sortides del mitjà de transport que es cregui més adient per part del Club
Esportiu Mossos d’Esquadra.
Tanmateix es fa extensiu aquesta autorització per si es necessari que es
desplacin per motiu de malaltia o accident a un centre mèdic, i a les seves
decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema
urgència, sota la pertinent direcció facultativa.
Acceptació dels drets d’imatge
El dret a la pròpia imatge es troba recollit a l’article 18.1 de la constitució
espanyola i desenvolupat per la LO 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Per tant, autoritzo al Club Esportiu dels Mossos d’Esquadra, a captar i fer ús de
les imatges del meu fill/a participant en activitats organitzades amb motiu del
Campus Multi esport amb la finalitat de disposar de les imatges com a record
dels seus participants i els seus pares i mares, per posar-les a la web del
CEME, a intranet de la PGME, o en butlletins, revistes informatives, dossiers,
tríptics, etc., i/o d’altres medis relacionades únicament amb el Club Esportiu
dels Mossos d’Esquadra i la PGME.

Declaració d’haver realitzat una revisió mèdica
Manifesto que el meu fill/a, que en el decurs d’aquest any en curs li han
efectuat una revisió mèdica completa i que es considerat APTE per a la
practica de l’esport.
Si hi ha alguna incidència o dada mèdica d’interès, informe mèdic complert
signat pel seu metge/sa, i on consti el seu nom, cognoms i número de col·legiat
caldrà enviar-lo a la bústia itpg161@gencat.cat
Cas de no enviar per correu electrònic cap document sobre informe revisió mèdica, cal emplenar el full d’exempció de responsabilitat per a la
pràctica esportiva sense haver aportat documentació de revisió mèdica,
que trobareu a la part final d’aquesta documentació.
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Administració de medicaments
Autoritzo a l’administració de medicaments amb receptes mèdiques pel meu
fill/a i eximeixo als monitors del Campus de totes les responsabilitats derivades
en les seves correctes actuacions.
PROTECCIÓ DE DADES: EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA esta

adaptant la Política de Privacitat a la nova normativa europea de Protecció
de Dades de Caràcter Personal regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) que va entrar
en vigor el passat 25 de maig de 2018, que vetlla per garantir un correcte ús i
tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cadascun
dels formularis de recolliment de dades de caràcter personal, en els serveis
que l’usuari pugui sol·licitar al CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA, farà
saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del
tractament de les seves dades en cadascun dels casos, informant-lo de la
responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat
d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, la finalitat del
tractament i la no comunicació de les dades a tercers en el seu cas. Així
mateix, EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA informa que dóna
compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al
tractament del seu correu electrònic amb fins comercials a cada moment.

IMPORTANT:
El primer dia del Campus, heu de portar la tarja de la Seguretat Social i/o
de Mutua Privada

Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal:
_______________________________________________________________
DNI:__________________________
Data:_________________________
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Material (roba i equipament)
-

-

Una muda complerta ( pantaló curt, samarreta, mitjons i roba interior )
per cadascun dels dies d’estada al Campus, es recomana que estiguin
dipositades en bosses de plàstic separades per dia.
Calçat d’esport
Calçat d’esport de recanvi
Banyador
Tovallola de bany
Tovallola de dutxa
Coixinera optatiu ja que a la casa de colònies hi ha.
Sac de dormir (Bivac)
Casquet de bany
Xancletes
Un jersei o una jaqueta d’entretemps i un pantaló llarg.
Una capelina o cangur lleuger impermeable
Pijama
Motxilla per anar d’excursió a la muntanya
Gorra
Una llanterna
Una cantimplora
Crema de protecció solar
Borsa gran per posar la roba bruta
Necesser personal: xampú, pinta, raspall i pasta de dents, desodorant,
colònia, tovallola petita, etc.
Sac de dormir o un joc de llençols amb coixinera (la casa de colònies
disposa de flassades en cas de fred)
Repel·lent de mosquits
Mascaretes

-

Nota important:

-

Tota la roba i material ha d’anar marcat amb el seu nom i cognom.
Marqueu la motxilla, el sac i la seva funda amb el nom i cognom del vostre fill/a.
No cal posar menjar de reserva ni llaminadures.
En cas que el nen/a porti telèfon mòbil, es guardarà i només es farà servir
quant autoritzin els monitors. Vostès disposen d’un número de telèfon de
disponibilitat de 24h. per a qualsevol incidència (mòbil 648412866)
No es poden portar ipods, tablets, ni altres aparells electrònics.
Us demanem, si és possible, que feu un tractament “anti-polls” als vostres fills,
abans de l’inici del campus. Aquesta mesura ens ajudarà molt.
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HORARIS
Per tal que tingueu una visió global del que faran els vostres fills/es al llarg del
dia durant el campus, us passem la programació general d’una jornada.
A banda, us informem que el dia 7 de juliol anirem a l’Estartit per fer una sortida
amb vaixell i poder veure el fons i habitat matí de la zona de les Illes Medes.
CAMPUS MULTIESPORT – CASA DE COLONIES EL VILÀ
(PORQUERES -BANYOLES)
8:15h a 8:45h

Higiene personal i vestir-se

8:45h a 9:30h

Esmorzar (a les 8:45h parar taula).

9:30h a 9:45h

Recollida material esportiu

10:00h a 13:00h

Inici activitats
Activitats esportives

13:15h a 14:15h

Dinar

14.15h a 15.15h

Descans

15:30h a 17:00h

Classes d’anglès/ Tallers

17:00h a 17:30h

Berenar

17:30h a 19:45h

Lleure/Activitats a l’aire lliure

19:45h a 20:30h

Dutxa i canviar-se

20:45h a 21:45h

Sopar

22:00h a 23:30h

Activitats lleure (jocs, contes,
projeccions).Sales polivalents

23:30h

Anar a dormir (Silenci)
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FORMULARI DE DIETA, MENÚ ESPECIAL, AL·LERGIES
O INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES
El vostre fill/filla li cal alguna dieta , menú especial, té al·lèrgies ó altra
tipus d’intolerància alimentaria
Marcar obligatòriament una de les dues respostes

SI _____ NO ______

 Si heu respost SI emplenar les dades sobre dieta, al·lèrgia, intolerància i
empleneu les dades finals, nom, DNI i data
 Si heu respost NO aneu directament al final del document i poseu el
vostre nom, DNI i data
Nom i cognoms del nen/a:
Li cal un menú de dieta o menú especial evitant:

Al·lèrgia a:

Intolerància a:

Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal i DNI
_____________________________________________________________
DNI:______________
Data:_____________

NOTA IMPORTANT: Recordeu que durant tota l’estada a la Casa de Colònies,
excepte els dies d’arribada i marxa del lloc pel seu inici i finalització, NO
ESTAN PERMESES LES VISITES DE FAMILIARS. Cas d’alguna emergència,
poseu-vos amb anterioritat en contacte amb el coordinador del Campus al
telèfon de contingència 24h. Telèfon mòbil 648412866
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EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PER A
PRÀCTICA ESPORTIVA SENSE HAVER
APORTAT DOCUMENT DE REVISIÓ MEDICA
En/na,

amb DNI

com a pare / mare o tutor/a legal del nen/a,
_______________________________________________________________
__
Mitjançant el present document reconec que d’acord amb la documentació
sol·licitada per a participar en el 17è Campus Multi Esport 2021, havia d’aportar
telemàticament un informe mèdic del meu fill/a, degudament complimentat i
signat pel metge.
Que reconec igualment estar informat de que si hi ha alguna incidència o dada
mèdica d’interès que afecta al meu fill/a, estic obligat a aportar un informe
mèdic complert i signat pel seu metge/sa, en el que ha de constar el seu nom,
cognoms i número de col·legiat, i haver-lo facilitat dins de la documentació
exigida per a la participació en XVII Campus Multi Esport.
Que davant el NO lliurament dels documents abans referenciats, dono el meu
consentiment perquè el meu fill/a pugui realitzar les activitats de caràcter
esportiu previstes en aquest Campus Multi Esport.
És per això que mitjançant aquest document, més enllà de la cobertura que ens
aporta l’assegurança mèdica i d’accidents existent per l’activitat, eximeixo de
responsabilitat al CEME i com a prova de conformitat empleno amb les meves
dades el present document.

Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal
_______________________________________________________________

DNI ___________________________

Data ___________________________

