
AUTORITZACIÓ PER MARXAR 
SOL/A
En / Na _______________________________________________ amb DNI numero ____________________com a pare, 
mare o tutor/a, autoritzo a __________________________amb data de naixement (dd/mm/aaaa): ______/______/_______ 
i curs _________ de la ESO, inscrit en el casal d’estiu del Roser, a poder marxar sol/a i/o recollir al germà/na més petit 
participant també de l’activitat durant tot el casal d’estiu 2020 que organitza l’Esplai del Roser. 

Signatura:

- Segons la normativa del Casal d’Estiu 2020 només aquells/s incrits que formin 
part del BLOC de grans 2 [1r a 4t de la ESO] podran fer ús d’aquesta autorització. 

- En cas de que l’infant a marxar sol/a es trobi en els cursos de 5è i 6è es valorarà 
la situació amb l’equip de responsables del Casal d’Estiu 2020. 

____________________, a ________ de / d’ ________________ del 2020

L’autoritzo a: 
Marxa sol/a a les 14h 
Marxar gamb el germà/na petit/a a les 14h  

Marxar sol/a a les 15h o 16.30h 
Marxar amb el germà/na petit/a a les 15h o 16.30h
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