
 
Crta. Vilassar, s/n (08310 Argentona) - 93 7970151 
 
Benvolguts pares i mares, 
 
Per poder anar a recollir els nens/es a l’escola, us informem de la necessitat i 
OBLIGATORIETAT de retornar-nos degudament complimentada l’autorització que us 
adjuntem. 
 
Gràcies per la vostra atenció. CLUB BÀSQUET ARGENTONA 
 
US INFORMEM QUE:    
- Es berenarà al pavelló (no a les escoles, ja que ens demanen sortir puntuals) 
- Els nens i nenes de l’escola de bàsquet, acaben l’entrenament a les 18,00h. 
- Donada la situació actual, es recolliran els nens/es complint les següents mesures: 

o Venir canviats de casa i portant cadascú la seva ampolla d’aigua 
o Cal portar mascareta, fins l’inici de l’activitat esportiva 
o Respectar la distància i rentat de mans 
o Fins a nou avís, no es pot fer ús de les dutxes 
o No pot accedir públic, i la recollida i entrega es farà des de la porta exterior. 
o Presentar declaració responsable signada 

 
================================================================== 
 
Jo ______________________________________ amb DNI ___________________, i  

telèfon _______________ autoritzo que els monitors o les monitores del Club Bàsquet 

Argentona recullin el meu/meva fill/a _______________________________ els dilluns, 

dimecres i divendres a partir de les 16,30h. de la tarda a l’escola 

__________________________, curs _____ per acompanyar-lo/la durant el trajecte 

que va de l’escola a les instal·lacions on es duen a terme els entrenaments del 

bàsquet. 

Així mateix, i fins a formalitzar la inscripció., declaro que les activitats o entrenaments 

que es facin a l’escola de bàsquet o de prova, seran sota la meva responsabilitat, 

eximint al Club Bàsquet Argentona de qualsevol responsabilitat. 
 

Argentona, a _____ de _________________ de 2021 

Signatura del pare, mare o tutor 

 

 

 

Aquesta autorització no serà efectiva 
fins que no es formalitzi la inscripció a la secretaria del club 

(durant els entrenaments oberts, es recullen els nens/es de l’escola de bàsquet, 
excepcionalment i eximint de responsabilitat al Club)  

CCUURRSSOOSS  ddee  55èè..  ii  66èè..:: NO ES RECULLEN ELS NENS/ES 


