Estiu Jove 2020

Dades del jove
Nom i cognoms
Data de naixement

Talla de samarreta

XS S M L XL XXL

Adreça
Població
Telèfon contacte 1

Telèfon contacte 2

Telèfon del/la jove
Email contacte

Quines setmanes vindràs? (indica-les amb una creu)
Setmana 1. 06 al 10 de juliol
Setmana 2. 13 al 17 de juliol
Setmana 3. 20 al 24 de juliol
Setmana BTT. 27 al 31 de juliol

CALDRÀ PORTAR A l’AJUNTAMENT DE VILOBÍ (deixant-ho la bústia):

•
•
•
•
•
•

FULL D’INSCRIPCIÓ emplenat correctament.
AUTORITZACIÓ FAMILIAR SIGNADA!
COMPROVANT DE PAGAMENT (NOM DEL NEN/A + ESTIU JOVE 2020).
FOTOCOPIA DEL DNI.
FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA.
FOTOCÒPIA DEL CARNET DE VACUNES.

Per fer el pagament de l’Estiu Jove:

ES68 0081 1626 0400 0101 4005.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre relativa a la Protecció de
Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’incorporaran a un fitxer de
titularitat de l’Ajuntament de Vilobí, i seran utilitzades per a informar-vos d’activitats
organitzades al municipi.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les
vostres dades dirigint-vos a l’Ajuntament de Vilobí, situat a Plaça de la Vila, 1 tot
adjuntat còpia del vostre DNI o document identificatiu.
El/La jove quedaran inscrits quan tota la documentació requerida sigui comprovada i validada.

LES PLACES SÓN LIMITADES.
La confirmació de la inscripció serà efectiva un cop es validi la documentació
requerida i el comprovant de pagament.

Ajuntament de Vilobí

Estiu Jove 2020

Autorització
Jo, en/na ___________________________________ amb DNI _______________ com
a pare, mare, tutor/a d’en/na __________________________________________
i l’AUTORITZO a que participi de l’Estiu Jove de Vilobí 2020 que es
realitzarà entre el 06 i el 31 de juliol del 2020, així com també
l'autoritzo a que participi en totes les activitats programades en les
condicions establertes, i faig extensiva aquesta autorització que el meu
fill/a:

Pugui banyar-se en piscines públiques o privades, rius, mar i/o
llacs?

Sí

No

Realitzar activitats físiques i esportives?

Sí

No

ni

Sí

No

Pugui ser atès d’urgència per un equip mèdic, i que aquest
equip mèdic pugui prendre les decisions necessàries per tal de
procurar per la salut del nen/a?

Sí

No

Rebre petites cures i medicaments, com ara antihistamínics,
antitèrmics, antiinflamatòris i analgèsics, per part de l’equip
de monitors/es del Casal d’Estiu, prèvia consulta i
autorització per escrit del pare, mare o tutor/a legal?

Sí

No

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article
18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, jo com a
pare, mare, tutor/a legal autoritzo que la imatge del meu fill/
a pugui aparèixer en imatges del Casal d’Estiu a l’informatiu
municipal de Vilobí, les xarxes socials de l’ajuntament i la
pàgina web de l’Ajuntament de Vilobí?

Sí

No

Utilitzar un vehicle privat pel desplaçament no
especialitzat, en cas de necessitar atenció mèdica?

urgent

Pel que fa a atencions especials, al·lèrgies, si s’ha de prendre alguna
medicació per alguna raó, o hi ha alguna informació que creieu rellevant
que l’equip de monitors/es de l’Estiu Jove 2020 sàpiga per tal de vetllar
pel bé del nen/a, si us plau, anoteu-ho a continuació:

Signatura
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