
AUTORITZACIÓ/DECLARACIÓ RESPONSABLE:

D. con DNI:
Pare/Mare/ tutor/a legal de
autoritzo i declaro expressament al FC SPORTING GAVA a fer-se càrrec del meu fill/a per
realitzar les activitats del VII  CAMPUS ,  i que l'infant / adolescent reuneix elsI DE NADAL
requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les
circumstàncies i risc que comporta.

SIGNATURA

Requisits generals per a participar al campus

· Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la
COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós .
· No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
· Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions
posposades pel període de confinament). Requisit per a la
inscripció.
· En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà
que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la
idoneïtat de participar en determinats tipus d'activitats, donat que
són població de major risc enfront a la COVID-19.
· Per a reincorporar-se de nou a l'activitat els infants han d'estar
asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no
COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.

CLINICA

MURILLO

Dies: 22, 23,24,2 i 31 de Desembre de 20 . de Gener de 2028,29,30 20  4,5,7 1
a Can Tintorer

Edats dels nens/nenes : del 2007  a 2016

L’horari es de 09:00 h a 14:00 h.

Horari d’acollida de 08:00 h a 09:00 h  i  de 14:00 h a 14:30 h.

Preus dies complets: 1 0 €10 4
Opcional: Dia puntual 15 €

Roba obligatoria de campus: 20 €
(Compra a les oficines del club el mateix dia de l'inscripció)

Places limitades i data límit d’inscripció de jugador del club el
dia 17 de Desembre.

Inscripció i més informació: En horari d’entrenament Dimecres i Dijous
a les Oficines del Club (Can Tintorer)

o contactant per e-mail: fcsportinggava@gmail.com

CLINICA

MURILLO

VIII



INFORMACIÓ ADICIONAL:


