
“CAMPAMENTOS DE VERÁN 2020”.

ACEPTACIÓN DE CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN, OBRIGA DE INFORMACIÓN E
CONSENTIMENTO INFORMADO

O Concello de Ames na actual situación de COVID-19, implementou unha serie de medidas para o
proceso  de  volta  á  normalidade  das  súas  actividades,  dacordo  coas  directrices  do  estado  e  as
recomendacións do Ministerio de Sanidade.

Do  mesmo  xeito,  os  participantes  das  actividades  municipais  como  os  campamentos  deben
comprometerse co cumprimento dunha serie de requisitos esenciais de carácter sanitario e legal, que
permita retomar as actividades con seguridade a través deste documento de aceptación de condicións
de participación, obrigación de información e consentimento informado.

D./  Dna.___________________________________________________________________________

con  DNI_________________________________________,  como  pai/nai/titor-a  do/a  menor

__________________________________________________________________________________

con DNI_____________________________________________________

Declaro  baixo  a  miña  responsabilidade,  e  solicito  que  o  meu  fillo/a  participe  no  servizo
“CAMPAMENTOS  DE  VERÁN  2020”,  acepto  as  condicións  de  participación,  expreso  o  meu
compromiso  coas  medidas  persoais  de  hixiene  e  prevención  obrigatorias  e  asumo  toda  a
responsabilidade ante a posibilidade de contaxio fronte ao COVID-19.

Declaración responsable

⬜ Declaro que o/a menor cumpre os requisitos de admisión establecidos (*)

⬜ Comprométome a notificar  o  estado de saúde e a causa da ausencia do/a menor  en caso de
atoparse indisposto/a. 

⬜ Declaro que, consciente dos riscos que implica a participación do/a menor na actividade no contexto
de  crise  sanitaria  provocada  polo  COVID-19,  asumo  a  súa  participación  baixo  a  miña  propia
responsabilidade.

⬜ Acepto  os  compromisos  contidos  no  documento  de  Medidas  persoais  de  hixiene e  prevención
obrigatorias.

• Non ter diagnostico positivo por COVID 19 segundo os criterios médicos vixentes.
• Non presentar sintomatoloxía (oos, febre, dificultade o respirar) que poida estar asociada ao COVID-19 durante os 14 días

previos á participación.
• Non haber estado en contacto estreito ou compartindo espazo sen gardar  a distancia interpersoal  con algunha persoa

afectada por COVID 19 nos 14 días previos a súa participación

Data: _______________ Asdo.: ________________________________________


