Sol·licitud d'inscripció a #EstiuJove
1. Persona que sol·licita (pare i mare)*
Noms i cognoms:
Adreça:

Població:

Nacionalitat:

Telèfons:

Casa:

Mare:

Pare:

Correu electrònic:
(*) En cas de separació adjuntar aute de separació

2. Dades del jove
Nom i cognoms:

Data naixement:
Telèfon:

Correu electrònic:

Si

Reuneix les condiccions físiques i l'optim estat de salut per a realitzar qualsevol actitut física

Aŀlèrgies:(1)

Discapacitats:(2)

Si Tipus:
No

No

Si Tipus:
No

(1) En el cas d'al·lergies alimentaries, s'ha de portar el certificat de l'al·lergòleg.
(2)En cas de tenir un informe mèdic o CONAVA preguem adjuntar a la sol.licitud

3. #Estiu Jove

Menjador

Setmanes

#Aigua

1a setmana: del 03 al 07 de juliol

Si

No

#Esport:

2a setmana: del 10

al 14 de juliol

Si

No

#Aventura :

3a setmana: del 17

al 21 de juliol

Si

No

#Natura:

4a setmana: del 24 al 28 de juliol

Si

No

#Descens:

5a setmana: del 31 de Juliol al 04 d'agost

Si

No

4. Declaració cobertura en cas de accident
El jove ........................................................................................... compta amb cobertura sanitària i/o l'assegurança extraescolar obligatòria per
tant en cas d’accident està cobert. Per altra part els pares o tutors declaren conèixer les normes per dites activitats i acceptar-les. així com
que el jove seguirà les indicacions dels monitors en tot moment.
Signatura de la persona que sol·licita, pare/mare/tutor.

5. Autorització per a la utilització d'imatges
Autoritzo el Comú de la Massana a que les imatges i gravacions captades en el marc de l'#Estiujove puguin
No
Si
ser utilitzades en qualsevol canal d'informació en general i en concret en diferents publicacions (díptics, butlletins, pàgines web, xarxes
socials, altres fulletons promocionals, escrits o virtuals). Aquestes imatges i/o gravacions seran utilitzades per difondre les diferentes
activitats que organitza el Comú de la Massana i el Departament de Juventut. En cas de no marcar cap opció s'entendra que es dóna
consentiment per a la utilització d'imatges d'acord l'establert anteriorment.
Signatura de la persona que sol·licita, pare/mare/tutor.

La Massana, ............. de ....................................... del ..........................

Documentació obligatòria a adjuntar
Còpia de la Targeta de la C.A.S.S. o assegurança extraescolar curs 2016/2017

