
FULL D'INSCRIPCIÓ 
SORTIDES 2015

ATENCIÓ: Període d’inscripcions del 8 de juny al 3 de juliol!



SORTIDES
Marqueu amb una  les activitats a les que voleu assistir.

 Si en alguna activitat quedeu en llista d’espera, se us retornarà l'import pagat.

 Dijous 9 SORTIDA PARC AQUÀTIC WATER WORLD (Lloret de Mar) Preu: 12€

 Dijous 16 SORTIDA PLATJA I CAIAC (Palamós)          Preu: 15€

 Dijous 23 SORTIDA PARC D'AVENTURES (Cerdanyola del Vallès) Preu: 15€

*Aquestes 3 activitats s'han de pagar fent una transferència al compte corrent:

[         ES42  2100  5000  51  0200039130           ]
      _______________________________________________________________

INSCRIPCIÓ
Nom i Cognoms ____________________________________________________________________________

Data de naixement ____________________________   Lloc de naixement _____________________________

Adreça ____________________________________________________________________________________

Població ______________________________________________________  Codi postal __________________

Centre educatiu ________________________________________________  Curs finalitzat ________________

Telèfon mòbil ______________________  Correu electrònic _________________________________________

ORGANITZEN: 



AUTORITZACIÓ PER A MENORS DE 18 ANYS

En/na________________________________________________________ amb DNI ____________________, 

amb adreça_____________________________________________________________i telèfons de contacte 

durant l’activitat____________________________________________________________________________

AUTORITZO sota la meva responsabilitat al meu fill/a ______________________________________________ 

a participar en les activitats organitzades dins el programa GAUDEIX DE L’ESTIU 2015! incloses les activitats 

fisico-esportives i les d’especial risc.

SIGNATURA PARTICIPANT SIGNATURA ADULT

Data:

EN CAS D’ACCIDENT DURANT L’ACTIVITAT CAL AVISAR A

Noms i Cognoms_____________________________________________________________

Telèfons de contacte__________________________________________________________

Altres contactes (nom i telèfon)_________________________________________________

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

Cal recordar que degut a la naturalesa d’algunes de les activitats, aquesta autorització inclou: 

1. Realitzar activitats de risc i fisico-esportives.

2. Banyar-se en piscines públiques i rius.

3. Ser fotografiat durant la realització de les activitats per l’equip educatiu.

4. Intervenir quirúrgicament o prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del corresponent equip 

mèdic, en cas d’urgència.

5. Fer servir vehicle privat per desplaçaments no urgents i en cas d’atenció mèdica.

6. Efectuar petites cures i subministrar antitèrmics, antiinflamatoris i/o analgèsics com paracetamol i 

ibuprofè, per part de l’equip d’educadors/es.



INFORMACIÓ SANITÀRIA I ALTRES

Núm. De la targeta sanitària_______________________________________  Grup sanguini________________

Té totes les vacunes obligatòries per l’edat? SI NO

Ha patit o pateix alguna malaltia important? SI NO    ______________________________________

Pren alguna medicació? SI NO    ______________________________________

Amb quina administració? (dies, hores, dosi) _____________________________________________________

Operacions quirúrgiques _____________________________________________________________________

Té alguna dificultat (psicomotriu, cardiorespiratòria, digestiva, de visió, d'oïda...) ________________________

__________________________________________________________________________________________

Hi ha algun aliment que no pot menjar (intolerància, diabetis, al·lèrgia, etc.)? ___________________________ 

Per quin motiu?_____________________________________________________________________________

Sap nedar? SI NO Es mareja amb facilitat? SI NO

Pateix insomni? SI NO Té problemes menstruals? SI NO

Pateix migranyes? SI NO Es al·lèrgic/a a alguna cosa? SI NO

A quina?___________________________________________________________________________________

Fòbies (aigua, foscor, espais tancats...) __________________________________________________________

Altres informacions o observacions que la família consideri d’interès, i puguin ser útils per als monitors i 

monitores de les activitats d'estiu ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

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, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar a la pròpia imatge, les tècniques  
de joventut de l'Oficina Jove del Ripollès demanen el consentiment als pares o tutors legals, per poder publicar  
fotografies on apareguin els seus fills i filles on aquests o aquestes siguin clarament identificables.

- Doneu permís per a fotografiar al vostre fill/a? SI NO

- Doneu permís per tal que aquestes imatges es puguin publicar en: 

a) Pàgina web i xarxes socials de l'Oficina Jove del Ripollès SI NO

b) Revistes, calendaris, fulletons i altres publicacions de l'Oficina Jove del Ripollès SI NO

c) Murals i exposicions de l'Oficina Jove del Ripollès SI NO

Data i signatura: 

IMPORTANT: Documentació que cal adjuntar amb la inscripció: Fotocòpia de la targeta sanitària del/de la jove 

participant a les activitats, fotocòpia del DNI del/la jove participant a les activitats, fotocòpia del DNI de la 

persona que signa l’autorització i resguard de l’ingrés bancari.

A més, aquest full ha d’estar degudament omplert per tal de que tingui validesa, sinó s’anul·larà la inscripció. 


