
FITXA INDIVIDUAL DE SALUT I D'AUTORITZACIONS

Dades de la persona sol·licitant (pare/mare, tutor/a, guardador/a legal)

Nom i llinatges ...............................................................................................................................................................

electrònica......................................................................................................................................................................

Telèfons .........................................................................................................................................................................

Dades de l'infanta

Nom i  llinatges  ................................................................................................................Plaça....................................

Tallatge de la camiseta  6   8   10   12   14   S   M   L   XL   Altres......................................................................

INFORMACIÓ SANITÀRIA

Aquesta informació és molt important per al monitor, per la qual cosa s’hauria d’emplenar pels pares/mares
o tutors de l’usuari:

Si pateix alguna malaltia, al·lèrgia o observacions a tenir en compte (no saber nadar/medicaments/aliments
o begudes no permesos)

ALÈRGIES:..................................................................................................................................................................

MEDICACIÓ:................................................................................................................................................................

INTOLERÀNCIA ALIMENTÀRIA:.................................................................................................................................

ALTRES DADES D'INTERÈS:.....................................................................................................................................

NÚM TARGETA DE LA SEGURETAT SOCIAL............................................................................................................

NÚM. TARGETA I COMPANYIA ASSEGURADORA PRIVADA:..................................................................................

SAP NEDAR:................................................................................................................................................................

Adjuntau l'informe mèdic en el cas que l'infant necessiti d'atenció especial on s'especifiquin les indicacions del
facultatiu  

AUTORITZACIONS
Autoritzo el/la  meu/meva fill/a a  marxar
sol/a  de  l'Esportiueig  un cop  finalitzada
l’activitat segons l’horari assenyalat en la
programació.

(  ) Sí AUTORITZO
(  ) NO AUTORITZO

Autoritzo a que el meu fill/a pugui fer les
sortides  organitzades,  en  el  nostre
entorn  proper  (poliesportiu  municipal,
mercat dels dijous i activitats a Inca) per
tal  de  complimentar  el  programa  de  l'
Esportiueig.
(  ) Sí AUTORITZO
(  ) NO AUTORITZO

Així mateix, autoritzo que les fotografies
realitzades  durant  aquesta  activitat
puguin  utilitzar-se  per  fer-ne  difusió  i
memòries  de  l’activitat.  En  qualsevol
cas, em reservo la possibilitat d’anul·lar
aquesta autorització de manera puntual
o general,  per qualsevol  fotografia que
consideri que no ha de ser utilitzada.
(  ) Sí AUTORITZO
(  ) NO AUTORITZO

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT 

Només per a usuaris menors d'edat.
AUTORITZO EL MEU FILL/LA MEVA FILLA A PRENDRE PART D'AQUESTA ACTIVITAT i  HE LLEGIT  LES INSTRUCCIONS 
GENERALS, I LES NORMES A SEGUIR, PER A LA  INSCRIPCIÓ. 

(signatura del pare/mare o tutor)

Data: ___________/____________ de 201_____

Aquestes dades queden a disposició de l’IMAF per a la seva utilització segons el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de  desembre, de Protecció de
dades de caràcter personal.  


