
 
 
 
AUTORITZACIÓ PER TRANSPORT EN COTXE
CASAL ESTIU CLUB BÀSQUET SANT CELONI 2020
(cal que ho omplin els pares o tutors del nen/a).
 
Degut a que alguns dies fan activitats fora del pavelló i és
 
necessari utilitzar els cotxes dels monitors/es o d
 
mares d’altres nens és necessari autoritzar aquest transport del
 
vostre fill/a durant tot el casal d'estiu del Club Bàsquet Sant
 
Celoni. 
 
Jo, __________________________
 
DNI:______________ 
 
autoritzo que el meu fill/filla______________
 
pugui ser transportat en cotxe privat 
 
horari del casal així ho requereix.
 
També a portar el nen/a, en cotxe privat i amb la prèvia indicació de
 
les autoritats sanitàries pertinents, a un centre sanitari.
 
I perquè així consti, firmo el següent document.
 
 
 
Sant Celoni a____ de_______________ del 2020
(Signatura del pare, mare o tutor)

 

AUTORITZACIÓ PER TRANSPORT EN COTXE I AUTOCAR
IU CLUB BÀSQUET SANT CELONI 2020

(cal que ho omplin els pares o tutors del nen/a). 

Degut a que alguns dies fan activitats fora del pavelló i és

necessari utilitzar els cotxes dels monitors/es o d’altres pares i

altres nens és necessari autoritzar aquest transport del

vostre fill/a durant tot el casal d'estiu del Club Bàsquet Sant

Jo, ______________________________________(pare, mare o tutor)amb

autoritzo que el meu fill/filla___________________________________

pugui ser transportat en cotxe privat o autocar si l’activitat en 

casal així ho requereix. 

També a portar el nen/a, en cotxe privat i amb la prèvia indicació de

les autoritats sanitàries pertinents, a un centre sanitari.

í consti, firmo el següent document. 

_______________ del 2020. 
(Signatura del pare, mare o tutor) 

I AUTOCAR 
IU CLUB BÀSQUET SANT CELONI 2020 

Degut a que alguns dies fan activitats fora del pavelló i és 

altres pares i 

altres nens és necessari autoritzar aquest transport del 

vostre fill/a durant tot el casal d'estiu del Club Bàsquet Sant 

_(pare, mare o tutor)amb 

_____________________ 

activitat en  

També a portar el nen/a, en cotxe privat i amb la prèvia indicació de 

les autoritats sanitàries pertinents, a un centre sanitari. 


