
CASAL D’ESTIU 2018 

Jo .......................................................... amb DNI ......................................... i 

telèfon................................................autoritzo al meu fill/a ...................................................................... a: 

- Assistir al casal d’estiu organitzat per l’Osona Rugby Club durant el mes de Juliol 

- Participar al casal i qualsevol activitat que se’n derivin. 

- Prendre les decisions que calgui adoptar (medicoquirúrgiques, d’organització,...) en algun moment i en 

circumstàncies concretes. 

- Poder publicar fotografies on apareguin els meus fills i filles on aquests o aquestes estiguin clarament 

identificables, atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat 

per la Llei Orgànica 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 

imatge. 

FITXA MÈDICA  

Nom i cognoms:................................................................ 

Data de naixement:........................................................... 

Núm. Targeta Sanitària:..................................................... 

Té algun tipus d’AL.LÈRGIA? Sí/No A què?...........................................................................(si es tracta d’una 

al·lèrgia alimentària cal portar una fotocòpia del justificant mèdic) 

Pren algun MEDICAMENT?...............Quin?..........................Quina dosi?.............................. 

(en cas de prendre’s algun medicament cal que el primer dia el doneu als monitors, juntament amb la 

recepta signada pel pediatre/metge de capçalera) 

Coses a tenir en compte:.................................................................................................... 

(agrairem que per petit que sigui el problema, si pot afectar al benestar real del nen/a o al 

desenvolupament d’alguna activitat ens la feu saber. Gràcies!) 

Observacions:......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

Nom i signatura del pare, mare o tutor legal: 

Lloc i data: 

 

 



 

Marcar a la taula seguent els torns que interessen: 

1r torn: del 25 de juny al 29 de juny 

Benvinguda (8h)   Matí (fins 13h)  

Matí-Dinar (fins 15h)  Matí-Dinar-Tarda (fins 17h)  

 

2n torn: del 2 de juliol al 6 de juliol 

Benvinguda (8h)   Matí (fins 13h)  

Matí-Dinar (fins 15h)  Matí-Dinar-Tarda (fins 17h)  

 

3r torn: del 9 de juliol al 13 de juliol 

Benvinguda (8h)   Matí (fins 13h)  

Matí-Dinar (fins 15h)  Matí-Dinar-Tarda (fins 17h)  

 

4rt torn del 16 de juliol al 20 de juliol 

Benvinguda (8h)   Matí (fins 13h)  

Matí-Dinar (fins 15h)  Matí-Dinar-Tarda (fins 17h)  

 

5è torn: del 23 de juliol al 27 de juliol 

Benvinguda (8h)   Matí (fins 13h)  

Matí-Dinar (fins 15h)  Matí-Dinar-Tarda (fins 17h)  

 

6è torn: 30 i 31 de juliol 

Benvinguda (8h)   Matí (fins 13h)  

Matí-Dinar (fins 15h)  Matí-Dinar-Tarda (fins 17h)  

 

 


