ESTIU JOVE
FULL D’INSCRIPCIÓ.

Data: _____/_____/_____

DADES PERSONALS
NOM I LLINATGES: ___________________________________________ DATA NAIXEMENT:_______/______/_______
ADREÇA: _________________________________________________________________________________________
C.P_____________________ TELÈFON

_____________________________________________________________

E- MAIL:_________________________________________________________________
En cas de menors d’edat:
NOM DEL PARE:_____________________________________DNI:________________

TELÈFON:____________

NOM DE LA MARE:__________________________________ DNI:________________

TELÈFON:_______________

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: ( juntament amb el full d’inscripció)

-

Fotocòpia de la targeta sanitària del participant.

-

Resguard bancari del pagament. ES80 2100 0169 4602 0059 1805

DADES SANITÀRIES:
Pren qualque medicament?__________ Quin?___________________________Freqüència:_______________________________
Al·lèrgic/a( medicaments, menjar…)____________________________Pateix alguna malaltia?___________________________
Rep algun tractament? (físic, psicològic…)?______________________________________________________________________
Altres observacions d’interès:_________________________________________________________________________________
*Adjuntar diagnòstic.

AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA: En cas de menors d’edat (signatura obligatòria)
En/Na _____________________________________________amb DNI__________________ autoritzo al meu
fill/a__________________________________________ perquè pugui participar de les activitats d’ ESTIU JOVE 2020
que organitza l’Associació “AMÉS” amb la col·laboració de l’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Igualment faig extensiva
aquesta autorització a qualsevol decisió mèdica que sigui necessària adoptar en cas d’extrema urgència i baix la
direcció facultativa pertinent.
Signatura. El pare/ la mare/ tutor/a:
____________________________________
AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DE LES IMATGES DELS PARTICIPANTS (Opcional)
En/Na _____________________________________ amb DNI ___________ autoritzo que la meva imatge pugui
aparèixer en fotografies corresponents a les activitats ESTIU JOVE 2020 que organitza l’Associació “AMÉS” amb la
col·laboració de l’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ i amb el compromís dels responsables que aquestes imatges no seran
publicades a cap mitjà de comunicació.
Signatura.
AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DE LES IMATGES DELS PARTICIPANTS per menors d’edat (Opcional)
En/Na _____________________________________ amb DNI ___________ autoritzo que la imatge del meu fill/a
__________________________________ pugui aparèixer en fotografies corresponents a ESTIU JOVE 2020 que
organitza l’Associació “AMÉS” amb la col·laboració de l’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ i amb el compromís dels
responsables que aquestes imatges no seran publicades a cap mitjà de comunicació.
Signatura. El pare/ la mare/ tutor/a

AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA: En cas de menors d’edat (Opcional)
En/Na_____________________________________
amb
DNI___________________
autoritzo
al
meu
fill/a_________________________________________ perquè pugui sortir tot/a sol/a de l’activitat una vegada
aquesta hagi acabat.
Signatura. El pare/ la mare/ tutor/a
___________________________________
PERIODE D’INSCRIPCIONS
DE DIA 21 A DIA 31 DE JULIOL 2020
PREU PER INSCRIPCIÓ A TOTES LES ACTIVITATS: 35€
En compliment de la normativa en matèria de Protecció de dades vigent des del maig del 2018, L’Associació Amés tractarà la informació que ens faciliteu en aquest
fitxa amb l’única finalitat de prestar el servei sol·licitat. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o a llarg del temps necessari per
al compliment de les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers a excepció dels cas que existeixi obligació legal acreditada. D’acord amb la legislació
vigent, tots els usuaris dels serveis destinats per AMES tenen el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. I en qualsevol
moment. L’usuari pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat mitjançant l’email: secretaria@amesweb.org
Autoritzo a rebre informació via correu electrònic de les activitats que es realitzarà a l’escola d’estiu per l’Associació AMÉS.

INFORMACIÓ PER ALS PARTICIPANTS. ESTIU JOVE 2020
En primer lloc, donar-vos la benvinguda i les gràcies per haver confiat en nosaltres i en les nostres
activitats ESTIU JOVE 2020
A continuació, us exposarem una sèrie de recomanacions per tal de millorar el funcionament de
l’activitat en general:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prega puntualitat tant a l’hora d’arribada com a l’hora de partida.
És necessari que tots els dies els dugueu roba còmoda i a les sortides protecció solar, una gorra,
banyador.
El berenar i la beguda l’heu de dur de ca vostra.
És imprescindible que les fitxes d’inscripció estigui ben complimentades i que els telèfons de
contactes estiguin localitzables per a qualsevol imprevist.
En cas de ser menor d’edat no es permet abandonar les activitats ni les instal·lacions sense
autorització expressa del pare/mare o tutor/a.
S’han de mantenir nets els espais on es desenvolupen les activitats, a més de respectar el material
i les instal·lacions.
S’ha de complir totes les indicacions sanitàries i de prevenció de COVI-19
establertes.
L’organització no es responsabilitza dels participants fora de l’horari de les activitats o serveis
on no han estat inscrits.
L’entitat no es farà responsable de les pèrdues, desperfectes o deteriorament de qualsevol
objecte que duguin els/les participants.
Preguem que notifiqueu qualsevol aspecte del vostre fill/a que pugui afavorir la seva integració
plena dins la dinàmica diària de les activitats.
La inscripció suposa l’acceptació d’aquesta normativa.

