INSCRIPCIÓ CASAL JOVE (12 a 17 anys)2018
Entrega de l'autorització als locals joves de la Zona Jove Ter
(Bordils, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Flaçà, Sant Joan de Mollet , Madremanya, Medinyà, Juià i Viladasens)

DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT
Nom:
Cognoms:

Telèfon del participant

Adreça electrònica (on rebreu + informacions del curs)

Telèfon i persona de contacte

Adreça:

Població:

Codi Postal

Número S. S.

Informació important:

Data de naixement:

DNI:

Cal adjuntar la fotocòpia del DNI i la de targeta
sanitària juntament amb aquest full d’inscripció
omplert correctament

Observacions especials
Té algun tipus d’al·lèrgia?

 Sí. Quina:
 No
AUTORITZACIONS 2018

Pren algun medicament?

 Sí. Quin:
 No

Té algun tipus de dificultat motriu?

Marxarà sol/a del Casal Jove?

Sí
 No

Sí. Quina:
 No

En/Na .................................................................................................... amb DNI núm. ............................................... autoritza el
seu fill/a ............................................................................................... a participar al Casal Jove que organitza la Zona Jove de la
Llera del Ter.
Autoritzant a ZONA JOVE DE LA LLERA DEL TER, a que: (fer una creu)

□

A la captació de la imatge del participant que s’inscriu, així com la seva reproducció i difusió o per qualsevol
altre forma o mitjà únicament amb finalitats d’il·lustrar o donar notícia de les activitats.

□
□
□

A banyar-se en el mar i llocs autoritzats sota supervisió d’un socorrista i de l’equip de monitors/es.

□

Haver declarat a la fitxa tota la informació rellevant per la seguretat del participant i el bon desenvolupament
de l’activitat.

Prendre les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’urgència.

Traslladar el meu fill/a, en cas de necessitat de trasllat al CAP/Hospital, amb previ avís al pare, mare o tutor
legal d’aquest/a.
Al mateix temps, declara: (fer una creu)
□ Haver llegit i revisat la fitxa d’inscripció impresa.

Encercla l’opció que triïs :
CASAL JOVE ( inclou WaterWorld + Youngfest + Piscina + Platja )
PAINTBALL Divendres 13 juliol
PORT AVENTURA Divendres 27 juliol
RUTA 9,10, 11 i 12 de juliol

TOTAL

Joves dels municipis
60 €
20 €
40 €
80 €
200 €

En conformitat amb els continguts precedents signo el present document a:
.................................., el ....... de ....................... de 2018

(signatura)

