AUTORIZACIÓNS E IFORMACIÓN IMPORTANTE PARA O DESENVOLVEMENTO
DO PROGRAMA MAÑANCEIRO CURSO ESCOLAR 2017-2018
D./Dna ____________________________________________________________con
DNI __ _________________, como pai/nai/titor/a legal do/a menor ___________
_____________________________________________________________________,
AUTORIZA A:
1.- Autorización para o servizo de CAMBIO DE ROUPA se fose necesario:
AUTORIZO o cambio de roupa
NON AUTORIZO o cambio de roupa
(*) Os monitores/as do programa mañanceiro non teñen a obriga de realizar cambios
de muda aos nenos/as que, por calquer motivo o precisen (perder o control de
esfínteres, mancharse, mollarse, etc.) pero neses casos os monitores/as ofrécense a
facelo, sempre e cando os pais/nais dos nenos/as estean conformes e dean a súa
autorización. Para iso, tedes que asinar esta autorización e os nenos/as levar unha
muda na mochila. Se non o autorizan, os monitores/as avisarán aos pais/nais para que
acudan ao centro para cambiar aos seus fillos/as.
2.- Autorización para FOTOGRAFÍAS E/ OU FILMACIÓNS:
A empresa A Billarda S.L. filmará ou fotografiará ós rapaces e ás rapazas durante o
desonvolvemento das actividades, co obxecto de incorporar unha pequena memoria
fotográfica do programa Mañanceiro 2017-2018, así como para uso do Concello de
Cambre (Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal) e blog do servizo (de acceso exclusivo para as familias).
-

AUTORIZO á filmación do meu fillo/da miña filla.

-

NON AUTORIZO á filmación do meu fillo/da miña filla.

3.- Información sobre ALERXIAS:
- Non padece ningunha alerxia que saibamos.
- Si ten alerxias: Alerxias e aspectos que hai que ter en conta en relación ás mesmas:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(*) Se estamos a falar dunha alerxia alimentaria ofrecerase un menú alternativo e
adaptado a cada necesidade. Para iso é IMPRESCINDIBLE presentar informe médico.
4.- Información sobre a administración de MEDICAMENTOS:
A Billarda SL non administrará ningunha medicación salvo estricta prescripción médica
que xustifique a necesidade irremediable de facelo. Dita prescripción detallará a
medicación pertinente, cantidade e modo de consumo. Estudarase cada caso
particular.
E para que así conste, asino a presente en Cambre, a .......de ........................ de 2017

Asdo.: ____________________

