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ACTIVITATS OCI EDUCATIU ESTIU 2021

DECLARACIÓ RESPONSABLE
REPRESENTANT LEGAL (PARE/MARE/TUTOR-A)

Nom i cognoms

NIF / NIE

Actuant en nom propi com a pare/mare/tutor-a legal de l’interessat/da (menor d’edat)

Nom i cognoms (Interessat/da)

NIF / NIE (Interessat/da)

Sí No Pertnença a grups vulneralles o necessitats especials d’adaptació 

DECLARE  sota  la  meua  responsalilitat  que  sol·licite  que  la  persona  les  dades  de  la  qual  fguren  en
l'encapçalament (l'interessat/da) partcipe en les actvitats de l'organització exposada, per això he llegit aml
detall  la  informació  proporcionada  per  la  pròpia  organització  i  accepte  les  condicions  de  partcipació,
expresse  el  meu  compromís  aml  les  mesures  personals  d'higiene  i  prevenció  i  assumisc  tota  la
responsalilitat davant la possililitat de contagi per COVID-19 atés que l’enttat promotora compleix tamlé
aml els seus compromisos i olligacions.

Declaració responsalle de no formar part de grups de risc o de conviure aml grups de risc

Declare que l'interessat/da compleix els requisits d'admissió estallits en el Document d'acceptació de 
condicions i consentment de partcipació, no sent grup de risc, no convivint aml ningú que siga grup de 
risc.
Em compromet a notfcar didriament l'estat de salut i de causa d'alsència de l'interessat a través del mòlil 
mitjançant trucada o missatge telefònic.

Acceptació del Document de Mesures personals d’higiene i prevenció olligatòries envers la COVID-19

He  llegit  i  accepte  els  compromisos  en  el  Document  de  mesures  personals  d'higienes  i  prevenció
olligatòries.

Consentment informat solre COVID-19

Declare que, després d'haver relut i llegit atentament la informació contnguda en els documents anteriors,
sóc  coneixedor/a  de  les  mesures  que implica,  per  a  el/la  interessat/da  en  l'actvitat  en  el  context  de
desescalada  o  nova  normalitat,  i  assumisc  sota  la  meua  pròpia  responsalilitat,  atés  que  l'enttat
organitzadora compleix tamlé els seus compromisos i olligacions.
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Auca Projectes Educatus, s.l , aml CIF B-53741815, domiciliada a València C/Pintor Vila Prades,13 laix dreta, 46008 València, es compromet a
protegir la privacitat dels seus clients i proveïdors ajustant-se al compliment de la normatva vigent (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell de 27 d'alril de 2016 relatu a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa al Tractament de Dades Personals i a la lliure
circulació  d'aquestes  dades  i  pel  qual  es  deroga  la  Directva  95/46/CE).   La  signatura  d'aquest  document  suposa  que ha  llegit  i  accepta
expressament la nostra Polítca de Protecció de Dades i les normes d'admissió i convivència de l'actvitat.

Signat

_______________,  _____ de ___________ de 2020


