FITXA AUTORITZACIÓ
En /Na__________________________________________________ amb DNI___________________com a:
pare/mare amb potestat rehabilitada; pare/mare sense potestat rehabilitada ; tutor/a;
persona pròpiament interessada sense incapacitació legal, de:__________________________________
Declara que:
Totes les dades facilitades en el document Fitxa d’inscripció són correctes i actualitzades. Qualsevol error,
mancança o falsedat en les mateixes implicarà l’exclusió de la responsabilitat per part del Club Llevant
d’Aspanin i els seus treballadors.
Autoritza a:
A participar de les ACTIVITATS organitzades pel Club Llevant – Aspanin.
A la realització de fotografies a l’usuari en el desenvolupament de les seves activitats i a la seva
publicació, si fos el cas, en revistes, web, facebook o publicacions relacionades amb el sector i/o a la
seva cessió, sempre per temes relacionats.
(En cas negatiu feu servir aquesta casella;
NO autoritzo la realització de fotografies a l’usuari en el
desenvolupament de les seves activitats per cap ús)
- Al Club Llevant a demanar informació escrita sobre el meu fill/a al centre on es atès.
-

I accepto que:
-

-

-

El Club Llevant no es responsabilitzarà del material o roba en cas de pèrdua, malmetement o robatori,
llevat del material/objectes que siguin expressament confiats al Club llevant per la seva custòdia o
dipòsit amb un document específic.
Que en cas de les baixes d’activitat s’hauran de notificar abans del dia 20 del mes següent. No es
considerarà baixa, i per tant es continuarà cobrant mensualitat, fins que no es signi el document
pertinent que així ho indiqui.
Que les activitats del Club Llevant es plantegen com activitats de lleure, i, per tant, lúdiques, gratificants
i lliurement escollides pels participants.
Que en cas que els participants no manifestin acceptació a participar en aquestes activitats o, una
vegada iniciades, mostressin rebuig o animadversió o inadaptació o problemes de relació o qualsevol
altre problema d’actitud o de conducta es donarà per finalitzada l’activitat. Que aquesta decisió en
darrer terme correspon al Club Llevant, a través de la/es persona/es que aquest designi, que
informaran via telefònica al les persones responsables del participant.
Accepto recollir i fer-me càrrec del participant, doncs soc el màxim i últim responsable del mateix.
En cas que, malgrat aquest requeriment, no complís l’obligació que em pertoca d’anar a recollir al
participant, assumeixo qualsevol situació que es pogués produir per aquest fets, alliberant totalment al
Club Llevant de tota responsabilitat, alhora que l’autoritzo, perquè prengui les mesures pertinents per
retornar-lo al domicili, al centre del que forma part i, en cas d’impossibilitat, a algun centre d’acollida u
organisme públic on se’n facin responsables de la seva guarda i puguin prendre les mesures pertinents
per la recollida del mateix, per les persones encarregades d’això.

SIGNATURA: ___________________

DATA:______________________

-

-

-

-

-

Que el Club Llevant, no disposa de personal mèdic ni sanitari propis, i que els monitors de vacances no
tenen una formació especialitzada per intervenir en situacions de malalties o danys físics, ni de
trastorns importants de conducta, tampoc en mesures de contenció física. El Club llevant actuarà el
més diligentment possible, avisant als serveis pertinents i seguint les seves pautes i instruccions.
Que, d’acord amb el dret a la intimitat i privacitat de les persones, entenem que en el bany i en els
dormitoris, en cas de pernoctació, són espais privats dels participants, tenint-hi els monitors
acompanyants un accés limitat, vinculat directament únicament a les necessitats de suport transmeses
en el full d’inscripció.
Que en cas de pernoctació es fa ús d’allotjaments normalitzats que disposen de les mesures de
seguretat legalment aplicables a cada cas, sense garantir mesures addicionals (barreres protectores als
llits, barrots a les finestres, sales de contenció o altres) donat que les característiques dels participants
no ho fan necessari.
Que la valoració i distribució dels grups per necessitats de suport és realitzada per l’equip del Club
Llevant, en funció de l’estat de salut, de comportament personal i del grau d’autonomia dels
participants, així com dels informes mèdics o psicològics que s’aportin. En casos de nous participants és
OBLIGATÒRIA entrevista prèvia amb l’usuari.
Que m’han donat còpia i accepto el document anomenat “Normativa Club Llevant” obligant-me a
complir les obligacions que dimanen de les mateixes.

Em comprometo a:
-

-

-

Respondre als telèfons exposats a la fitxa d’inscripció, que estaran operatius durant les activitats del
Club Llevant. En cas de no fer-ho assumeixo totes les conseqüències i responsabilitats que aquest fet
puguin comportar en relació al participant, alliberant totalment al Club Llevant de tota responsabilitat,
qui prendrà les decisions medicoquirúrgiques necessàries en cas d’urgències, sempre sota el control
mèdic adequat.
Fer-me càrrec del/la participant en cas que aquest/a no pugui continuar l’activitat. En cas de no fer-ho
assumeixo totes les conseqüències i responsabilitats que aquest fet pugui comportar en relació al
participant, alliberant totalment al Club Llevant de tota responsabilitat.
Abonar qualsevol despesa extra ocasionada per mancances o faltes durant l’activitat (roba, estris
d’higiene personal, medicació, destrosses de mobiliari, desplaçaments derivats de qualsevol incident,
etc).

Tanmateix, s’informa que Aspanin no estarà obligada a seguir legalment les recomanacions dels pares
d’adults que no tinguin rehabilitada la potestat parental, ja que no són representants legals dels seus fills, i
s’escoltarà directament i s’avaluarà en cada moment si tenen la capacitat natural suficient per entendre les
limitacions als seus drets personals i sobre salut i el propi cos.

SIGNATURA: ___________________

DATA:______________________

FITXA AUTORITZACIÓ MÈDICA
En /na___________________________________________ amb DNI________________________com a:
pare/mare amb potestat rehabilitada; pare/mare sense potestat rehabilitada ; tutor/a;
persona pròpiament interessada sense incapacitació legal, de:___________________________________
autoritza als monitors d’Aspanin a administrar al meu fill/a tutelat/da la següent medicació:

Pauta
Medicament

Esmorzar

Dinar

Sopar

Si fos necessari;
- Especificar hora exacta per administrar i si ha de ser abans o després l’àpat.
Notes:
- Calculeu la quantitat necessària per tot els dies i afegiu medicació per dos dies més (per si
cau a terra, la vomiten, o altres incidents).
- Es imprescindible que especifiqueu els mil·ligrams i les quantitats de cada dosi.
- En el cas de les medicacions administrades “si precisa”, cal especificar el motiu que pot
requerir l’administració d’aquest medicament.
- Heu de fer arribar una fotocopia del prospecte del medicament i de la recepta
electrònica/prescripció mèdica.
- Heu de transmetre qualsevol modificació i caldrà que ens feu arribar novament la fitxa de
l’autorització mèdica amb la pauta corregida.

SIGNATURA: ___________________

DATA:______________________

