
DADES DE LA PERSONA JOVE PARTICIPANT

Cognoms i nom              Data naixement            Centre escolar                   Curs actual
 

Adreça Codi postal Població

Tel. fix      Tel. mòbil Tel. d’urgència             Adreça electrònica (pares, tutors)

INFORMACIÓ MÈDICA

Ha rebut les vacunes corresponents a la seva edat?  Sí    No 
Pateix alguna al·lèrgia? Sí    No    A què?   ____________________________________________
Pateix actualment alguna malaltia? Sí    No    Quina?   ___________________________________
Necessita medicació?  Sí    No    Quina? ______________________________________________
Altres aspectes a tenir en compte enviar a:     

AUTORITZACIONS

Participació i sortides 
En/na ................................................................................ amb DNI número .........................., autoritzo al meu fill/a inscrit al Club
Jove 2018 a assistir-hi i realitzar sortides al municipi i als afores des del 25 de juny al 27 de juliol de 2018.

Imatge 
Segons la Llei  orgànica 1/1996,  del  15 de gener,  de Protecció Jurídica del  Menor,  tots  adreçant-nos a l’article 4 que fa
referència al dret de l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge; us fem arribar aquesta autorització per tal que la signeu si esteu
d’acord o no que es fotografiï/filmi al vostre fill/a, durant el Club Jove, utilitzant aquestes fotografies/filmacions per un ús intern o
de difusió ( pàgina web, bloc, premsa, promoció...). 
 
Sí       No       Autoritzo a l'Ajuntament/Club Jove 2018 a prendre imatges de la persona menor de la qual en sóc responsable.
 

Assistència
    Em comprometo a informar com a mínim un dia abans a la direcció del Casal els dies que el meu fill/a no vindrà al Club
Jove o en alguna de les sortides programades. 

Signatura del/la pare, mare o tutor/a,

QUOTA, DADES BANCÀRIES I AUTORITZACIÓ DE LA DOMICILIACIÓ

 Quota general CJ (del 25 de juny al 27 de juliol) .............................................................130,00 euros
 Quota bonificada amb el títol de família nombrosa/monoparental ..................................  97,50 euros
      (cal presentar i adjuntar el títol de família nombrosa/monoparental vigent per a obtenir la bonificació)  

Nom i cognoms del/la titular NIF Telèfon de contacte

ES-----
             Signatura del/la titular,
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