
Signatura de la persona que sol·licita, pare/mare/tutor.

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

No

Tipus: Discapacitats:(2) Si Tipus:

2. Dades del jove
Nom i cognoms: Data naixement:

Aŀlèrgies:(1) Si

No

(1) En el cas d'al·lèrgies alimentàries, 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

Correu electrònic: Telèfon:

Reuneix les condiccions físiques i l'òptim estat de salut per a realitzar qualsevol activitat física Si No

Nacionalitat:

Adreça: Població:

Noms i cognoms:

1. Persona que sol·licita (pare, mare o tutor/a  legal)

Telèfons: Pare:

Correu electrònic:

Parentiu:

Tutor:Mare:

3. #EstiuJove

Si No

No

1a setmana:   del  06 al  10 de juliol

2a setmana:   del  13 al  17 de juliol

3a setmana:   del  20 al 24 de juliol

Si

Si No

4a setmana:   del  27 al  31 de juliol

5a setmana:   del  03 al  07 d'agost

Si No

NoSi

Setmanes Menjador

Si No

No

6a setmana:   del  10 al  14 d'agost 

Si

Si No

7a setmana:   del  17 al 21 d'agost

8a setmana:   del  24 al 28 d'agost

9a setmana:   del  31 d'agost al 04 de setembre NoSi

Documentació obligatòria a adjuntar

Sol·licitud d'inscripció a #EstiuJove  
 

- Còpia de la targeta de la CASS o assegurança extraescolar curs 2019/2020 
  
 



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

   
Autoritzo que les imatges del meu fill /a que es realitzin en les diverses activitats extraescolars lúdiques, culturals i esportives del Comú de La 
Massana,  puguin utilitzar-se en qualsevol canal d'informació en general i en concret diferents publicacions com díptics, butlletins, pàgina web 
i altres fulletons promocionals, escrites o visuals. 
Les fotografies i imatges sempre seran utilitzades per difondre les activitats extraescolars lúdiques, culturals i esportives que organitza el Comú 
de La Massana i mai amb cap altra finalitat. 
Entre altres, expresso en el meu consentiment a que les fotografies i imatges que se li puguin fer al meu fill/a s'utilitzin en els mitjans de 
comunicació. 
  
     
         
  
                                                                                                                                                                                                                             

Autorització de sortides

Salut i assegurançes

El/la sotasignat/da ................................................................ pare/mare/tutor del jove.............................................................................. de ............ anys

Reconeix que el jove reuneix totes les condicions físiques i l’òptim estat de salut general per tal de practicar les activitats extra escolars 
organitzades pel Comú de la Massana. Compta amb l’assegurança extra escolar obligatòria per tant en cas d’accident està cobert per la 
companyia asseguradora corresponent del Principat d’Andorra.

Signatura .............................................................

Autoritzo el Comú de La Massana a poder publicar les imatges del jove a les xarxes social del Comú de la Massana     

Autorització imatge canals de comunicació i altres 

Autoritzo al meu/meva fill/a, a fer les sortides programades que tindran lloc en territori andorrà, acompanyat/da dels monitors/es.


Signatura de la persona que sol·licita, pare/mare/tutor.
La Massana, .............  de  ....................................... del .......................... 
Discapacitats:(2)
2. Dades del jove
Aŀlèrgies:(1)
(1) En el cas d'al·lèrgies alimentàries, 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
Correu electrònic:
Telèfon:
Reuneix les condiccions físiques i l'òptim estat de salut per a realitzar qualsevol activitat física
1. Persona que sol·licita (pare, mare o tutor/a  legal)
Telèfons:
Correu electrònic:
3. #EstiuJove
Setmanes
Menjador
Documentació obligatòria a adjuntar
Sol·licitud d'inscripció a #EstiuJove 
 
- Còpia de la targeta de la CASS o assegurança extraescolar curs 2019/2020
 
 
La Massana, ............ de ...................... del ..............................
  
Autoritzo que les imatges del meu fill /a que es realitzin en les diverses activitats extraescolars lúdiques, culturals i esportives del Comú de La Massana,  puguin utilitzar-se en qualsevol canal d'informació en general i en concret diferents publicacions com díptics, butlletins, pàgina web i altres fulletons promocionals, escrites o visuals.
Les fotografies i imatges sempre seran utilitzades per difondre les activitats extraescolars lúdiques, culturals i esportives que organitza el Comú de La Massana i mai amb cap altra finalitat.
Entre altres, expresso en el meu consentiment a que les fotografies i imatges que se li puguin fer al meu fill/a s'utilitzin en els mitjans de comunicació.
 
    
        
 
                                                                                                                                                                                                                                   
Autorització de sortides
Salut i assegurançes
El/la sotasignat/da ................................................................ pare/mare/tutor del jove.............................................................................. de ............ anys
Reconeix que el jove reuneix totes les condicions físiques i l’òptim estat de salut general per tal de practicar les activitats extra escolars organitzades pel Comú de la Massana. Compta amb l’assegurança extra escolar obligatòria per tant en cas d’accident està cobert per la companyia asseguradora corresponent del Principat d’Andorra.
Signatura .............................................................
Autorització imatge canals de comunicació i altres 
Autoritzo al meu/meva fill/a, a fer les sortides programades que tindran lloc en territori andorrà, acompanyat/da dels monitors/es.
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