INFORMACIÓ IMPORTANT PER A
LES EXCURSIONS DE L'AMIPA
Per tal de fer les sortides a la muntanya segures i tranquil·les, a partir d'ara serà necessari
donar-se d'alta d'una ASSEGURANÇA

ESPORTIVA D'ACCIDENTS per participar en

les excursions. Aquesta assegurança té un cost anual de 3,5€ per persona i cobrirà tot un curs
escolar.
De manera que, serà imprescindible tenir l'assegurança al dia per poder venir a les excursions.
Podreu fer aquesta gestió de la següent manera:


Entregar el full de la declaració responsable adjunt els dies: 17 de gener a les 15:30h i

18 de gener a les 9h i a les 14h.


Pagar els 3,5€ per persona en el mateix horari.



No s'admetran pagaments els dies de les excursions, per fer
pagaments en altres dies (i poder venir a les excursions), posau-vos en contacte amb
l'AMIPA (amipajanermanila@gmail.com).

LES DATES DE LES
EXCURSIONS SÓN:
(sempre que el temps ho permeti)







28 de gener
25 de febre
25 de març
13 de maig
10 juny

Declaració Responsable de Participació en Activitats de l’AMIPA
del col·legi Gabriel Janer Manila d’Es Pla de Na Tesa
Declaració responsable per a la pràctica d’activitat lúdiques i esportives amb
l’Associació de Mares i Pares de l’escola Gabriel Janer Manila d’Es Pla de Na Tesa.
Jo _______________________________ i _____________________________, i
responsable(s) dels infants següents:
Infant1: ____________________________________________________________
Infant2: ____________________________________________________________
Infant3: ____________________________________________________________
Altres: ____________________________________________________________
declar ésser conscient dels riscs inherents a les activitats lúdiques i esportives que
l’AMIPA pugui gestionar com, per exemple, excursions, tallers, activitats,... i que em
trob en condicions satisfactòries de salut per a practicar-les.
Participant-hi, exoner expressament l’Associació de Mares i Pares de l’escola Gabriel
Janer Manila d’Es Pla de Na Tesa i tots els col·laboradors i personal involucrat en
aquestes activitats.
Per tot el que he comentat, assumesc la responsabilitat exclusiva i personal envers els
riscs que la participació en aquesta activitat pugui generar i, en conseqüència, renunciï
expressament a efectuar reclamació per causa o per ocasió de la meva participació.
Com a conseqüència de l’exposat anteriorment, em faig exclusivament responsable dels
resultats que puguin aparèixer de la realització d’aquesta activitat

Firmat,

Data

