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La informació que conté aquest document es part de la informació entregada prèviament al responsable del grup social que es fa 
càrrec de l´estada a qualsevol de les Cases de Colònies d’Edulònia contractada en nom de cadascú dels participants a la mateixa. Les 
cases de colònies que agrupen “Edulònia”, com a nom comercial de l´empresa English Summer S.A. amb CIF:A43091388 (en endavant: 
Edulònia) són: Finca Tamarit (Tarragonés), Finca La Capella (Conca de Barberà), Finca Vallclara (Conca de Barberà) i Finca Prades (Baix 
Camp).
Aquest document s’incorporarà al contracte de reserva dels serveis pressupostats per Edulònia al titular del grup social i durant els 
dies indicats al mateix contracte. En cas de que el grup social no pertanyi a una entitat jurídica, serà vàlid el contracte firmat per el 
responsable a càrrec del grup de participants relacionats.

Atenent al protocol elaborat pel PROCICAT (Protecció Civil de Catalunya) i el seu comitè tècnic per al reinici d’activitat a les instal·lacions 
juvenils, és admissible com a “grup social”, el grup de persones que signin una declaració responsable sobre l’absència o indicis de la 
malaltia de COVID19 de cap dels seus membres. Aquesta declaració ha d’estar signada per tots els membres del grup i a disposició de 
la inspecció acreditada o autoritat competent.

La informació recollida en aquest document compleix amb el que estableix la normativa vigent europea i espanyola sobre protecció 
de dades de caràcter personal. Les dades seran tractades amb la finalitat de donar compliment a les obligacions legals vigents, 
exclusivament per a ús de les autoritats competents, i només en cas de necessitat de traçabilitat per motiu del COVID19. Les  dades 
personals es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i només durant els dies preceptius 
de conservació per la seva traçabilitat. La base legal és la de compliment de la normativa del PROCICAT. En cap cas, les dades 
s’incorporaran en cap fitxer informàtic ni es faran servir de forma individualitzada. L’empresa encarregada de la custodia temporal 
de les dades és English Summer S.A., amb número de CIF A43091388, i domiciliada a Finca Tamarit, carretera Castell de Tamarit s/n 
43008 Tarragona, amb número de telèfon 677153045 y email info@englishsummer.com. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de 
Dades a través del correu electrònic: rgpddelegado@englishsummer.com. Pot exercitar els seus drets de accés, rectificació, supressió, 
oposició, portabilitat i limitació una vegada es compleixin les obligacions legals descrites, adreçant escrit al domicili, o al correu 
electrònic indicat dirigit al Delegat de Protecció de dades.

Els sotasignats declaren, sota la seva responsabilitat que:

1. Sóc coneixedor/a del context de pandèmia provocada per la COVID19 i accepto les circumstàncies i riscos inherents que aquesta 
situació pot comportar durant el desenvolupament de l’estada i les activitats que es puguin realitzar. Així mateix, entenc que l’entitat 
Edulònia com a instal·lació acollidora i/o organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se 
en relació a la pandèmia durant l’estada.

2. Declaro que en els 10 dies anteriors a la data d’inici de l’estada no he estat considerat/da com a cas confirmat, probable o sospitós 
de COVID19, ni he estat identificat/da com a contacte estret amb un cas confirmat, probable o sospitós de COVID19.

3. Declaro que en el moment actual presento absència de malaltia i/o simptomatologia compatible amb la COVID19. De la mateixa 
manera, per tal de vetllar per la seguretat de qualsevol estadant i dels treballadors de la instal·lació, em comprometo a informar de 
qualsevol variació de l’estat de salut compatible amb la malaltia durant l’estada.

4. En cas de menors d’edat, les mares, pares o tutors sotasignats també declaren ser responsables dels mateixos i ser coneixedors dels 
riscos, així com la resta d’indicacions recollides en aquest document

NOM DEL GRUP: CASA:

Declaració responsable: Acceptació de les condicions de participació per a estades de GRUPS 
SOCIALS durant la situació de la Pandèmia COVID19, a les cases de colònies de Edulònia.

Nom i cognoms del Responsable:

Telèfon de contacte*:

DNI:

Signatura del Responsable del grup durant l´estada:

Data Signatura

Dates de l’estada,

* Només per a ús de contacte per seguir traçabilitat

Inici: Final:
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A continuació es relacionen les persones participants de l’estada contractada. En cas d’unitat familiar, indiqueu primer els adults seguit 
dels infants, dels que no caldrà signatura.

Al signar aquest document, declaro haver llegit les condicions de participació de la estada i signo en conformitat d’assumir la 
responsabilitat per la declaració responsable expressada a les planes anteriors, en els punts 1, 2, 3 i 4.

Cognoms, i Nom DNI Menor edat <18 (S/N) Signatura
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