
SORTIDA A PORT AVENTURA - 26 DE NOVEMBRE
JOVES DE 12 A 17 ANYS

CAL ENTREGAR AQUESTA INSCRIPCIÓ I FER EL PAGAMENT  AL PUNT JOVE O A
L’AJUNTAMENT - FINS EL 4 DE NOVEMBRE

FOLGUEROLES - TAVÈRNOLES -VILANOVA DE SAU - STA. EUGÈNIA DE BERGA - ST. JULIÀ DE
VILATORTA – CENTELLES – SANT QUIRZE DE BESORA - MONTESQUIU

Data entrega: Nº inscripció:

(a omplir per la responsable)

DADES DEL JOVE:

Nom:___________________________________________________________

Cognoms:_______________________________________________________

DNI:_______________________________

Data de naixement:_____________________

Població:______________________________

Telèfon mòbil del jove:______________________________

Correu electrònic:___________________________________________________________

Pateix algun tipus de malaltia o al·lèrgia?      SI    /   NO

A què?____________________________________________________________________

Altres observacions: _________________________________________________________

CAL ADJUNTAR FOTOCÒPIA DNI I TARGETA SANITÀRIA DEL/LA JOVE

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR:

Nom i cognoms:____________________________________________________________

Adreça:___________________________________________________________________

Telèfon 1:________________________________

Telèfon 2: ________________________________

Correu electrònic :__________________________________________________________



AUTORITZACIÓ FAMÍLIES:

Jo, _______________________________ com a pare/mare/tutor legal amb DNI

_____________________ autoritzo al meu fill/a______________________ a participar a la sortida

a Port Aventura el dia 26 de novembre de 2022.

Autoritzo a l’organització que pot fer ús de les fotografies on aparegui el meu fill/a durant les

activitats, en els mitjans de comunicació habituals, cartells i propaganda per a altres edicions. SI /

NO

En cas d’accident, autoritzo el/la coordinador o equip de monitors demani assistència mèdica i que

el menor d’edat pugui ser traslladat al centre mèdic més proper si fos necessari.  SI / NO

Signatura del pare, mare o tutor/a,

.........de ...................... de 2022

En compliment amb el que està establert a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal
informem que aquestes dades personals quedaran incorporades i tractades en un fitxer de l’Ajuntament a qui li entregueu la inscripció.
Poden ser cedides a tercers per a ús exclusivament de programació d’activitats o per sol·licitud de subvencions a administracions. En
qualsevol cas, es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita a l’Ajuntament a qui
li heu facilitat la inscripció a  l’activitat.

Informació bàsica de protecció de dades personals 

Nom registre: Activitats de Joventut

Responsable del tractament: Ajuntaments implicats

Finalitat: registre de dades de participants a activitats i estades de joventut 

Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) 

Destinataris cessions: cap 

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la
limitació del tractament adreçant-se al Ajuntament on heu presentat la inscripció.


