CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LLEURE
EDUCATIU DE KIDS&US: ENGLISH SUMMER FUN I FUN WEEKS
La societat Kids&Us Manresa, prestadora de l’activitat de lleure educatiu English Summer Fun o Fun weeks,
INFORMA al client Sr./Sra.____________________, titular del D.N.I./N.I.F. núm. _________________,
pare/mare del nen/a ________________________, del següent:

•

que atesa la situació sanitària generada per la pandèmia del COVID-19, per poder dur a terme les
activitats del "English Summer Fun o Fun weeks”, s’ha previst l’adopció de les mesures de
seguretat i higiene incloses en el Protocol “PLA DE CONTIGÈNCIES” unit a aquest document, per
prevenir el contagi de la malaltia;

•

que atesa la pròpia naturalesa de les activitats que es desenvoluparan durant el "English Summer
Fun o Fun weeks”no es pot garantir un risc zero de transmissió de la COVID-19, tot i seguir-se les
recomanacions de les autoritats sanitàries i les mesures del Protocol “PLA DE CONTIGÈNCIES”.

El client Sr./a. ____________________, titular del D.N.I./N.I.F. núm. ___________, al seu torn, DECLARA
que:
•

presta el seu consentiment a que el seu fill/a participi a les activitats del “FUN-WEEKS i SUMMER
FUN”, en els termes que han estat dissenyades i programades i d’acord amb les mesures sanitàries
i d’higiene contemplades en el Protocol “PLA DE CONTIGÈNCIES”;

•

reconeix ser coneixedor/a del risc de contagi de la COVID-19 per la pròpia naturalesa i
característiques de les activitats del del "English Summer Fun o Fun weeks”, i assumeix el risc de
transmissió que es pugui derivar de la realització d’aquestes activitats pel seu fill/a, tot i haver-se
complert les recomanacions sanitàries generals i les mesures específiques del Protocol “PLA DE
CONTIGÈNCIES”;

•

conseqüentment amb les anteriors declaracions, manifesta que exonera de qualsevol tipus de
responsabilitat o conseqüència que es pugui derivar del del "English Summer Fun o Fun weeks”,
inclosa la derivada per contagi de la COVID-19, a Kids and Us Manresa sempre que no sigui degut
a un incompliment del Protocol “PLA DE CONTINGÈNCIES” pel propi prestador del servei, el
seu personal o el professorat;

•

abans de l’inici de l’activitat ha presentat la declaració responsable que el seu fill/a no presenta
símptomes i de l’obligació d’informar al prestador del servei l’aparició de qualsevol cas de COVID19 en l’entorn familiar del nen/a, en els termes que consten en el Protocol “PLA DE
CONTINGÈNCIES”, així com complir les mesures previstes per les famílies en aquest document; i
finalment,

•

ha estat correctament informat/ada, havent rebut i entès satisfactòriament la informació facilitada
pel prestador del servei i haver-li pogut plantejar els dubtes i qüestions que ha tingut per
convenient i aquests haver estat aclarits.

I, perquè així consti, es signa el present document relatiu al consentiment informat, a ____, el ______________
de 2021.

Sgt.____________________
KIDS&US Manresa

Sgt.____________________
El client,

