LLISTA DE MATERIAL















Roba de bàsquet per cada dia i roba per la nit. A més a més una muda de
recanvi per si s’embruten o es mullen.
Un xandall
Bambes de bàsquet i bambes per fer activitats.
Impermeable
Sac de dormir o llençol i coixinera
Un pijama
Una alot amb piles.
Dues tovalloles
Xancletes de dutxa i de piscina
Banyador
Crema solar i gorra
Un necesser d’higiene personal amb sabó, pinta, colònia, raspall i pasta de
dents
Una bossa per la roba bruta.
L’esmorzar del primer dia l’han de portar ells.

Important: els medicaments, si fos el cas, han d’estar marcats amb el nom, la dosis i
l’horari en el qual s’ha d’administrar. Cal adjuntar l’autorització paterna per donar-li als
responsables del campus.
S’autoritzarà l’ús del mòbil 30 minuts al dia. Els jugadors/es es faran responsables de
les seves pertinences. No obstant, hauran de vetllar per elles.

Col·labora:

FITXA MÈDICA

Dades
personals

*Tots els jugadors/es del campus DUNK han d’omplir aquest formulari .
Nom i Cognoms
Data de naixement
Direcció
Telf. Fix
Telf. Pare
Telf. Mare
Club Procedència

És al·lèrgic a alguna substància alimentària?

Segueix alguna dieta en especial?

FITXA SANITÀRIA

Hàbits
Què menja
De tot
Normal
alimentaris
Quantitat
Molt
Normal
Pateix alguna malaltia? (al·lèrgia, asma, epilèpsia…)

Poques coses
Poc

Pren algun medicament? Quin?

És al·lèrgic a algun medicament?

Es posa malalt amb freqüència? (vòmits, diarrea, malt de cap, marejos…) Què feu?

Hàbits nocturns

Dorm bé?
Te insomni?
Te la pell sensible al sol?
Firma mare/pare tutor/a

Col·labora:

Si
Si

No
No
DNI

Hores

Data

AUTORITZACIÓ PEL TRASLLAT DE JUGADORS/ES

En/Na
amb DNI
_
AUTORITZO, si fos necessari, el trasllat del nostre fill/a
en cotxe particular dels monitors del campus o de la casa de colònies EL COLLELL,
des de la casa de colònies al centre de salut més proper.

A

,

de

Firma Pare/Mare/Tutor

Col·labora:

de 20

.

FITXA D’INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIÓ DEL CAMPUS DUNK 2016

DADES DEL JUGADOR/A:
Nom i Cognoms
Data de Naixement:

DNI:

TSI:

Talla Samarreta:

Nom i cognoms de pare,mare o tutor:
DNI:
*Dinar Cloenda :

Telf:
Sí

No

Nº Adults ____

Nº nens ____

*Els acompanyants que vinguin al dia de la Cloenda del Campus DUNK a dinar ,
hauran de realitzar el pagament juntament amb l’import del seu fill/a.
En el cas de no saber amb certesa si podreu quedar-vos a dinar, el pagament es farà
a les oficines del Club Bàsquet les Franqueses.
Autoritzo al meu fill/a a assistir i participar a les activitats del CAMPUS DUNK 2016 i al
trasllat amb autocar fins la casa de colònies.

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fossin
necessàries en cas d’extrema urgència, sota la adequada direcció mèdica, renunciant
expressament a exigir responsabilitat a l’entitat esportiva CLUB BÀSQUET LES
FRANQUESES, així com als responsables del Campus Dunk.

A

,

de

Firma Pare/Mare/Tutor

Col·labora:

de 20

.

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE

El campus Dunk disposa de xarxes socials, on informa i fa difusió de les seves
activitats abans, durant i després del mateix. En aquestes xarxes socials poden
aparèixer imatges en les quals apareguin individualment o en grup nens i joves
realitzant les activitats.
Ja que el dret de la pròpia imatge està recollit a l’article 18.1 de la constitució, i regulat
per la llei 5/1982 de 5 de maig sobre el Dret a l’Honor, a la intimitat personal i familiar, i
a la pròpia imatge, aquest Campus sol·licita expressament AUTORITZACIÓ a pares o
tutors legals dels nens i joves per poder publicar fotografies, vídeos o qualsevol altre
format on apareguin els seus fills/es i on siguin clarament identificables.

En/Na

amb DNI

AUTORITZO,
que
la
imatge
del
meu
fill/a
aparegui a les diferents xarxes socials, tals com Facebook, Twitter i pàgina Web del
CB Les Franqueses.

A

,

Col·labora:

de

de 20

.

