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AUTORITZACIÓ ACTIVITATS I SORTIDES DE JULIOL 2017
DE L'EQUIPAMENT ESPAI ADOLESCENTS JOVECARDÍ

Jo, ...................................................................................., amb document d’identitat núm.
................................................., en qualitat de ............................................(pare/mare/tutor/a)
i coneixent la realització de diferents activitats, AUTORITZO:
El/la meu/meva fill/a ...................................................................... a l’assistència i a la
participació de les següents sortides i/o activitats:
Primera setmana; del 3 al 7 de juliol

X

Dia

Hora

Nom de l'activitat
a

LLoc de l'activitat

Preu

C.C. Pere IV

2€

Dilluns 3

17,30
19,30h

Dimecres 5

17,30 a 19h

Taller de salsa/fotografia

Casal de joves

2€

Dijous 6

9,30 a 14h

Sortida Platja Sex game

Castelldefels

2€

Taller de cuina

Segona setmana; del 10 al 14 de juliol

X

Dia

Hora

Dilluns 10

17,30
19,30h

Dimarts 11

10 a 17h

Dimecres 12
Dijous 13
Divendres 14

17,30
19h
9,30
14h

a

a
a

18 a 20h

Nom de l'activitat

LLoc de l'activitat

Taller de cuina

C.C. Pere IV

2€

Sortida i excursió amb
cavalls

Collserola

10€

Casal de joves

2€

Banana Aqüàtica

Sitges

7€

Jocs d'Aigua

Les Corts

2€

Taller de salsa/fotografia

Preu

Tercera setmana; del 17 al 21 de juliol

X

Dia
Dilluns 17
Dimarts 18
Dimecres 19
Dijous 20

Hora
17,30
19,30h
De 9,30
20h
17,30
19h
9,30
14h

Nom de l'activitat
a
a
a
a

Taller de cuina
Sortida a Illa Fantasia
Taller de salsa/fotografia

LLoc de l'activitat

Preu

C.C. Pere IV

2€

Vilassar de Dalt

10€

Casal de joves

2€

Sortida Platja

Castelldefels

2€

Quarta setmana; del 24 al 28 de juliol

X

Dia

Hora

Dilluns 24

17,30
19,30h

Dimarts 25

16 a 20h

Divendres 28

17,30
20h

Nom de l'activitat
a

Taller de cuina
Sortida a Bubble futbol

a

Marató de pelis o series

LLoc de l'activitat

Preu

C.C. Pere IV

2€

Barcelona

7€

Les Corts

2€
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De la mateixa forma i de conformitat amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a
l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, es demana l'autorització a la persona
titular, pare/mare o tutor/a per a poder publicar imatges o vídeos de caràcter general on pugui
aparèixer la persona participant, la finalitat de les imatges sempre seran per a ús divulgatiu de
l'esdeveniment i en cap cas hi haurà un interès econòmic .
Així mateix, em faig responsable de qualsevol acció voluntària en contra de persones o
béns que pugui cometre el/la meu/meva fill/a i/o jove tutelat. I perquè així consti, signo:

Signatura
__________________ , ____ d____ de 2017
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DADES DEL PARTICIPANT

HOME □

DONA □ ALTRES □ EDAT ____

Nom del participant__________________________________________________________
Cognoms del participant_____________________________________________________
DNI____________________________________________________________________

Nom pare/mare/tutor______________________________________________________
Cognoms pare/mare/tutor__________________________________________________
DNI____________________________________________________________________
Adreça_________________________________________________________________
Població___________________________CP_____________________
Telèfon fixe__________________ mòbil__________________________
E-mail ____________________________________________________
●

Sap nedar?
Gens □

●

Poc □

Normal □

Molt □

Té alguna discapacitat física/ psíquica/ sensorial?

Sí □
No □
Tipus_____________________________________________
Necessitat de suport? Sí □

●

No □ Tipus: ____________________________________

Medicaments: pren algun medicament?

Quin?____________________________________ Dosi:_______________________
(No administrarem cap medicament sense l’informe mèdic o autorització dels pares o tutor)

●

Al·lèrgies:

Sí □

No □

Tipus d'al·lèrgia:__________________________________________________
●

Malalties importants patides anteriorment (bronquitis asmàtica, epilèpsia, hepatitis...)

Quines:_______________________Any:___________________________
Quines:_______________________Any:___________________________
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INFORMACIÓ IMPORTANT

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

El pagament s'ha de realitzar en efectiu juntament amb la inscripció abans del 29 de
juny.
QUÈ CAL PORTAR A LES SORTIDES?

A totes les sortides serà necessari que els joves portin:
- Banyador i tovallola (excepte a la sortida a cavall i bubble futbol)
- Crema solar.
- Menjar i beguda que es consideri necessari.
PUNTS DE TROBADA I HORARIS

Les activitats que tenen lloc al Casal de Joves o al barri de Les Corts tindran com a
punt de trobada el Centre Cívic Tomassa Cuevas (C/Masferrer 33-35) a les 17 h
Pel que fa a les sortides de la platja i a Illa fantasia, el punt de trobada serà l'estació
de Sants, concretament, sota el gran planell de metro que s'ubica a un dels laterals
de l'estació.

TELÈFON DE CONTACTE

En cas d'emergència, o de necessitat de contactar amb els dinamitzadors, podeu
contactar amb nosaltres a través del mòbil 697120023 (Pol o Irene) o bé trucant al
Casal de Joves de Les Corts al 93 291 64 62

IMPREVISTOS

En cas d'haver realitzat el pagament i no poder venir a la sortida/activitat s'ha
d'avisar en un mínim de 48h d'antelació com en el cas de les sortides a cavall i Illa
Fantasia i de 24h a la resta de sortides. Si no es realitza en aquest marge de temps
no es farà efectiu el retorn dels diners de la inscripció.

