RESERVA D’ENTRADES PER A MENORS D’EDAT
Recorda que podràs accedir al recinte de les 21.00h a les 22.00h
I RECORDA! Per poder accedir al recinte serà indispensable portar aquest document degudament
complimentat i signat el DNI i la mascareta posada :)

El/la Sr./Sra __________________ amb DNI _______________ i amb telèfon de contacte ___________
DECLARA ser pare, mare o tutor/a legal del menor:
__________________ de __________________anys d’edat, i amb DNI __________________
Y CONFIRMA QUE: (escollir una de les opcions)

🔲 ACOMPANYA AL/A LA MENOR
🔲 PERMET QUE VINGUI SOL
🔲 AUTORITZA COM A ACOMPANYANT A__________________, amb DNI__________________, i

telèfon __________________, al Festival InFest, que té lloc al recinte del Castell de Rubí, Carrer del
Castell, 35, 08191 Rubí, des del dia 16 de juliol de 2020 a les 21:00 h, fins a les 0:30 h del 18 de juliol de
2020.

🔲
🔲
🔲
🔲

Dies que vindràs al festival InFest:
Premis Arkam (dijous 16 de juliol)
InFest primer passi de curts (divendres 17 de juliol)
InFest segon passi de curts (dissabte 18 de juliol)
Marcant aquesta casella, declaro, responsablement, que durant els darrers 14 dies i en aquest moment el menor no
presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb
qualsevol altre quadre infecciós. Durant els darrers 14 dies tampoc ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb
persones que siguin o hagin estat positives. Que en relació a les malalties següents (Malalties respiratòries greus que
necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori, malalties cardíaques greus, malalties que afecten al sistema
immunitari, diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus), no pateix cap
d’aquestes malalties o si pateixo alguna d’aquestes malalties ha valorat amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de
reprendre l’activitat formativa.
Que em comprometo a informar a l’organització de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar i mantenir
un contacte estret amb l’organització davant de qualsevol incidència i a vigilar el seu estat prenent-li la temperatura abans
de sortir de casa per anar a l’esdeveniment.. En el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la
COVID-19, no assistirà a l’esdeveniment.
Finalment, atès que l’organització ARKAM ha pres totes les mesures exigibles per prevenir tota mena de contagis i les ha
comunicat, declaro que eximeixo a l'organització de qualsevol mena de conseqüència que es pugui derivar de
l’esdeveniment.
SIGNATURA DEL PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL DEL MENOR:

