
 
INSCRIPCIÓ WATER WORLD  
Participants menors de 18 anys 

 
En/na_____________________________________________amb DNI _______________ i 

adreça_____________________________________________________________ i telèfon 

de contacte durant l’activitat_________________________________________. 

AUTORITZO sota la meva responsabilitat al meu fill/a ____________________________, 

amb DNI ________________, de ____ anys d'edat, amb data de naixement 

_______________________, a participar a la sortida a Water World , que es realitzarà el 

dimarts 14 de juliol de 2016  a Lloret de Mar. ACCEPTO les condicions del servei ofert, les 

quals es detallen a continuació. 

SIGNATURA ADULT                                               SIGNATURA PARTICIPANT  
 
 
 
Data: 
 
Preu: 15 € (inclou el transp ort i l'entrada al parc aquàtic)  
 
Lloc on el/la participant agafarà l’autocar: 
 
� Ribes de Freser / � Campdevànol / � Ripoll / � Sant Joan de les Abadesses / � Camprodon  
 
 

Data límit per fer la inscripció: Divendres 8 de ju liol  
 
 
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’aquesta activitat, aquesta autorització inclou:  

1. Realitzar activitats de risc i físico-esportives . 

2. Ser fotografiat durant la realització de les act ivitats per l’equip educatiu. 

3. Intervenir quirúrgicament o prendre qualsevol al tra decisió mèdica per part del 

 corresponent equip mèdic, en cas d’urgència. 

4. Fer servir vehicle privat per desplaçaments no u rgents i en cas d’atenció mèdica. 

5. Efectuar petites cures i subministrar antitèrmic s, antiinflamatoris i/o analgèsics 

 com paracetamol i ibuprofè, per part de l’equip de  monitors/es en cas de   

     necessitat. 

 

 

 

 



 

 

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 programats per l'organització. Es prega ser una estona abans al 

lloc i hora establerts. 

 
HORARIS 
- Sortida dels diferents municipis de la comarca del Ripollès: 

 * Camprodon: 8:00h des de l'estació d'autobusos 

 * Sant Joan de les Abadesses: 8:10h des de la rotonda de la gasolinera 

 * Ribes de Freser: 8:40h des del pont d'entrada (prop de l'Oficina de Turisme) 

 * Campdevànol: 8:50h des de la parada d'autocar de davant de l'hospital 

 * Ripoll: 9:00h des de l'estació d'autobusos (davant del Condis) 

- Arribada a Lloret de Mar a les 11:00h 

- Dinar: entre les 13:30h i les 14:30h 

- Tornada: l'horari previst d'arribada al Ripollès serà entre les 20h i les 21h aproximadament. 

L'organització no es fa responsable del jove un cop aquest baixi de l'autocar, al municipi de 

destinació. 

 

Què cal portar: Esmorzar, dinar, berenar, aigua, banyador, tovallola, gorra, protecció solar, 

calçat còmode i roba de recanvi. 

 

INFORMACIÓ SANITÀRIA I ALTRES  

Número de la targeta sanitària__________________________ Grup sanguini____________ 

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

Es mareja amb facilitat?  SI   NO 

Ha patit o pateix alguna malaltia important?  SI   NO Quina?__________________________ 

Pren alguna medicació?  SI  NO  Quina?_________________________________________ 

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

Menjar:  Menja de tot     Poques coses     Menja molt poc  

Segueix algun règim especial?  SI  NO  Per quin motiu?_____________________________ 

Es al·lèrgic/a a alguna cosa (inclosos aliments)?  SI  NO A quina?_____________________ 

Doneu permís per a fotografiar al vostre fill/a:  SI   NO 

Observacions vàries (dificultats o disminucions, dietes i/o altres): ______________________ 

__________________________________________________________________________ 

IMPORTANT. Cal adjuntar amb la inscripció: 

� Fotocòpia de la targeta sanitària de la persona que assisteix a l'activitat.  

� Fotocòpia del DNI de qui signa l'autorització  i del/de la participant a l'activitat.  

A més, aquest full ha d’estar degudament omplert per tal de que tingui validesa. 


