
 
 

 

 
COMISSIÓ D’ASSUMPTES SOCIALS 

 

 

ZONA RECREATIVA CAMPING GAVÀ 

CURSET DE NATACIÓ 

El curset començarà el dia 27 de juny i finalitzarà el 8 de juliol (ambdós 

inclosos). Dirigit als fills i les filles del personal en actiu d’AB compresos 

entre els 4 i els 10 anys* 

L’horari serà de 17 a 19 hores de dilluns a divendres. 

Serà obligatòria la presencia d’un dels progenitors durant tota l’activitat. 

En cas de que cap dels des progenitors hi pugui ser present, hi haurà d’estar 

present un parent de segon grau del nen, amb una autorització escrita 

expressa del pare o de la mare. 

Els interessats hauran d’omplir el full d’inscripció i autorització 

degudament abans del 3 de juny,  adjuntant la fotocòpia de la targeta de la 

Seguretat Social i fotografia mida carnet del nen o de la nena i entregar-ho 

al seu Delegat/Delegada de Centre. 

La inscripció incompleta, la manca de documentació o l’enviament de la 

sol·licitud fora del termini establert implicarà l’anul·lació de la mateixa. 

 

 

 

*anys fets a data 31/12/2016 



 
 

 

 

 
COMISSIÓ D’ASSUMPTES SOCIALS 

 

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ I AUTORIZACIÓ 

PEL CURSET DE NATACIÓ 2016 

 

 

DADES PERSONALS 

Nom i Cognoms   

Data de naixement   

Lloc de naixement   

Adreça actual   

Població   Codi postal   

Telèfon fix     

     

Nom dels 
progenitors Mòbil Aig Correu electrònic 

        

        

 

 

 

FOTOGRAFIA 

TIPUS 

CARNET 



 
 

 

AUTORITZACIÓ DEL TUTOR/A LEGAL 

El sotasignat,…………………………………………………………………………..……………….. amb DNI núm. 

.......................……………………………….., autoritzo el meu fill/a 

…………………………………………………………………...………………………. a assistir al Curset de Natació que 

organitza Aigües de Barcelona, a les instal·lacions de la Zona Recreativa de Gavà, del 27 de juny al 

8 de juliol. 

………………………………………., a …………… de ……………………………… de 2016. 

(signatura) 

 

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mediques que fos necessari adoptar en cas de 

necessitat, sota direcció facultativa adequada: 

(signatura) 

 

FITXA MÈDICA 

Número de la Seguretat Social: ………………………………………….. 

Observacions: 

Sap nedar? ................................... 

Té alguna al·lèrgia? …………………………………. 

Pren algun medicament? ……………………………………………….. 

Segueix alguna dieta especial? ………………………………………………..  

 

 

 

 

Juntament amb la inscripció s’ha de lliurar la fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social. 

Serà obligatòria la presencia d’un dels progenitors durant tota l’activitat. 

En cas de que cap dels des progenitors hi pugui ser present, hi haurà d’estar present un parent de segon grau 

del nen, amb una autorització escrita expressa del pare o de la mare. 

Altres observacions a considerar: 

 

 


