
NORMATIVA “OCI I CULTURA SEGURA A SDK”

Lloc: al pati d’abaix de l’escola.
Dies: dissabtes, diumenges i festius.
Aforament limitat.

El present document, és d’obligat compliment per les persones que assisteixen a les activitats. El no
compliment d’alguna d’aquestes mesures, pot comportar la restricció de l’accés a la persona i/o família.

Les famílies inscrites al formulari “Inscripcions”, es comprometen a:

● Atendre les normes d’accés, d’aforament i al compliment de les mesures de seguretat i
prevenció i a col·laborant també en la recollida de l’espai deixant-lo com s’ha trobat.

● Es permet l'accés a persones que compleixin amb aquests requisits:

● Posar-se gel hidroalcohòlic a l’entrada i portar la mascareta posada en tot moment.

● En les activitats només hi poden participar alumnes i famílies de l'escola.

● En totes les activitats, incloses les esportives s’haurà de dur la mascareta.

● Complir amb l’horari establert de les activitats.

● Els menors de 12 anys, en activitats sense monitor, hauran d’anar sempre acompanyats d’un
adult que se’n fa responsable. En el cas que hi hagi alguna activitat organitzada per alguna
empresa externa i sigui sense adults, es farà saber amb antelació i en aquests casos es farà
omplir un qüestionari amb les dades de contacte.

● Omplir el formulari amb la conformitat que s’ha llegit aquesta normativa i s’accepta respectar la
totalitat d’aquesta.

● No es podrà acceptar a l’activitat cap família que no hagi pagat o no s’hagi apuntat al formulari.

● La comissió es reserva el dret a anul·lar l’activitat amb preavís a les famílies.

● En cas d’algun positiu a posteriori d’alguna activitat, cal comunicar a l’escola que s’ha participat
en un dels tallers per tal de fer-ne el seguiment.

CONTACTE: culturaioci@escolasadako.com

Aquest espai és autogestionat per les famílies de l’escola a través de la Comissió de cultura i oci. Es demana fer
un ús responsable de l’espai quedant sota la responsabilitat dels assistents qualsevol dany que es pugui derivar
de l’ús de la instal·lació.
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