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DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Dona ……………………………………………………………………………………………. con DNI…………………............    
e con domicilio …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
como pai/nai/titor/titora legal de ……………………………………………………………….. con DNI ……………………………. 
declaro de forma voluntaria que: 

 Fun informado das condicións nas que se vai de
grupos ou diferentes burbullas que se van a implantar e dos protocolos de actuación ante un 
posible caso positivo de COVID

 Autorizo a ……………………………………………………………………
para que o/a vaia recoller tras finalizar as sesión do IV Campus Multideporte 
Covelo” que se vai celebrar durante os días do 28 de Xuño ó 2 de Xullo de 2021, respectando 
sempre o horario de saída e cumprindo escru
hixiene e distanciamento social recomendadas pola administración

 Concedo o permiso a participar nunha ruta de sendeirismo incluíndo algús tramos por estrada, 
acompañado doutros/as participantes no eventos e 
Campus Multideporte “Concello de Covelo”, a celebrar durante os días do 28 de Xuño ó 2 de
Xullo de 2021. 

 Autorizo para disfrutar dun día de piscina (sempre que haxa dispoñibilidade e as condicións 
climáticas o permitan), 
monitores do IV Campus Multideporte “Concello de Covelo”, a celebrar durante os días do 28 
de Xuño ó 2 de Xullo de 2021.

 Permito ó Concello de Covelo que as fotografías que podan ser realizadas d
multideporte “Concello de Covelo”, sexan empregadas por esta entidade de forma atemporal 
en calquera publicación ou acción 
uso das mesmas fora dos fins de promocións, difusión de ac
institucionais. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

En  Covelo, a ..................... de Xuño de
 

AUTORIZACIÓNS 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  

Don/Dona ……………………………………………………………………………………………. con DNI…………………............    
e con domicilio …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
como pai/nai/titor/titora legal de ……………………………………………………………….. con DNI ……………………………. 

 

Fun informado das condicións nas que se vai desenvolver o Campus, da organización dos 
grupos ou diferentes burbullas que se van a implantar e dos protocolos de actuación ante un 
posible caso positivo de COVID-19. 

Autorizo a ……………………………………………………………………………………….. con DNI………………..………… 
para que o/a vaia recoller tras finalizar as sesión do IV Campus Multideporte 
Covelo” que se vai celebrar durante os días do 28 de Xuño ó 2 de Xullo de 2021, respectando 
sempre o horario de saída e cumprindo escrupulosamente a normativa e as medidas de 
hixiene e distanciamento social recomendadas pola administración. 

permiso a participar nunha ruta de sendeirismo incluíndo algús tramos por estrada, 
acompañado doutros/as participantes no eventos e supervisado/a polos monitores do IV 
Campus Multideporte “Concello de Covelo”, a celebrar durante os días do 28 de Xuño ó 2 de

Autorizo para disfrutar dun día de piscina (sempre que haxa dispoñibilidade e as condicións 
 sendo sempre  supervisado/a por un socorrista e tamén polos 

monitores do IV Campus Multideporte “Concello de Covelo”, a celebrar durante os días do 28 
Xullo de 2021. 

Permito ó Concello de Covelo que as fotografías que podan ser realizadas d
multideporte “Concello de Covelo”, sexan empregadas por esta entidade de forma atemporal 
en calquera publicación ou acción publicitaria, comprometéndose dita entidade a non facer 
uso das mesmas fora dos fins de promocións, difusión de actividades e eventos publicitarios 

de Xuño de 2021. 

Folla de autorizacións

Don/Dona ……………………………………………………………………………………………. con DNI…………………............    
e con domicilio …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
como pai/nai/titor/titora legal de ……………………………………………………………….. con DNI ……………………………. 

senvolver o Campus, da organización dos 
grupos ou diferentes burbullas que se van a implantar e dos protocolos de actuación ante un 

………………….. con DNI………………..………… 
para que o/a vaia recoller tras finalizar as sesión do IV Campus Multideporte “Concello de 
Covelo” que se vai celebrar durante os días do 28 de Xuño ó 2 de Xullo de 2021, respectando 

pulosamente a normativa e as medidas de 

permiso a participar nunha ruta de sendeirismo incluíndo algús tramos por estrada, 
supervisado/a polos monitores do IV 

Campus Multideporte “Concello de Covelo”, a celebrar durante os días do 28 de Xuño ó 2 de 

Autorizo para disfrutar dun día de piscina (sempre que haxa dispoñibilidade e as condicións 
sendo sempre  supervisado/a por un socorrista e tamén polos 

monitores do IV Campus Multideporte “Concello de Covelo”, a celebrar durante os días do 28 

Permito ó Concello de Covelo que as fotografías que podan ser realizadas durante o IV Campus 
multideporte “Concello de Covelo”, sexan empregadas por esta entidade de forma atemporal 

publicitaria, comprometéndose dita entidade a non facer 
tividades e eventos publicitarios 

Asinado: 


