INSCRIPCIÓ CLASSES DE REPÀS JULIOL 2019
IMPARTIDES PEL CONSELL JUVENIL DE
L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
DIMARTS I DIJOUS DE 19:30H A 20:30H

DADES DEL/DE LA JOVE PARTICIPANT
Nom i cognoms:

DNI:

Data de naixement:

Edat:

Telèfon jove:

Població:

Correu electrònic:

Codi Postal:

AUTORITZACIÓ TUTORS PER A MENORS DE 18 ANYS
Autoritzo al meu fill/a a assistir a les
classes de repàs durant els dimarts i els
dijous del mes de juliol del 2019 en horari
de 19:30h a 20:30h
Accepto les condicions del servei ofert

Nom i cognoms de la mare, pare o tutor/a
legal:
DNI mare, pare o tutor/a legal:
Com a mare, pare o tutor/a legal autoritzo el
meu fill/a menor a participar en l’activitat:
SÍ

Telf. contacte pare/mare/tutor/a legal:

NO

AUTORITZACIONS
AUTORITZACIONSESPECÍFIQUES:
ESPECÍFIQUES
Autoritzo que el o la jove sigui fotografiat/da durant l’activitat

SÍ

NO

En cas d’urgència mèdica, autoritzo la decisió que l’equip mèdic consideri així com també
intervenir quirúrgicament si aquest ho valora necessari
SÍ
NO
Autoritzo que, un cop acabada l’activitat el/la jove pugui marxar sol/a a casa i d’aquesta manera,
eximeixo als joves del Consell Juvenil de Campdevànol de qualsevol responsabilitat
SÍ

NO

INFORMACIÓSANITÀRIA
SANITÀRIAIIALTRES:
ALTRES
INFORMACIÓ
Número de la targeta sanitària:
És al·lèrgic/a a alguna cosa? (inclosos aliments)
Ha patit o pateix alguna malaltia important? )
Observacions que cregueu importants:

Grup sanguini:
SÍ
SÍ

NO
NO

A quina?
A quina?

INSCRIPCIÓ CLASSES DE REPÀS JULIOL 2019
IMPARTIDES PEL CONSELL JUVENIL DE
L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
DIMARTS I DIJOUS DE 19:30H A 20:30H

DATA
DATAIISIGNATURA:
SIGNATURA:

Important:
Amb la inscripció cal adjuntar una fotocòpia de la targeta sanitària de la
persona que assisteix a l'activitat, i una fotocòpia del DNI de qui signa
l’autorització i del/de la participant a l'activitat.
D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran
incloses en un tractament de dades responsabilitat del Consell Comarcal del Ripollès, les dades seran utilitzades per a la gestió del
projecte Gaudeix tot l’any 2018. Les seves no seran cedides a tercers i un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació
legal com a part del registre d'expedients del Consell. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

INFORMACIÓ DE LES CLASSES DE REPÀS
dimarts i dijous del mes de juliol del 2019 de
19:30h a 20:30h a la Sala Gran del Centre Cívic de Campdevànol, aquestes
Es portaran a terme tots els

classes de repàs estaran totalment dirigides per als joves membres del Consell Juvenil de
Campdevànol que està format per a menors i majors d’edat. Vetllarem per a què en tot
moment hi hagi una persona major d’edat al grup.
Les classes de repàs són totalment gratuïtes ja que les porten a terme les persones joves de
forma voluntària. No obstant, demanem compromís d’assistència a les classes un cop
formalitzada la inscripció.
QUÈ CAL PORTAR?


Llibres de les assignatures que es vol repassar.



Estoig, fulls, llibreta i material necessari per a portar a terme les classes de repàs.

TELÈFONS DE CONTACTE
Ajuntament de Campdevànol 972 73 00 19
Regidoria de Joventut 676 35 94 73 / bsanchez@campdevanol.org
NORMATIVA
1. Qualsevol comportament inadequat de la conducta del/la jove, i els danys i perjudicis
que se’n puguin derivar, seran únicament i exclusivament responsabilitat seva. Els
monitors i monitores vetllaran per l’organització i el bon funcionament de la sortida.
2. Cal respectar els horaris i l’espai on es fa l’activitat.
3. L'organització no es fa responsable del jove un cop aquest acabi l’activitat i surti de
l’edifici del Centre Cívic.

