Autorització mare/pare/tutor/a

Colònies

Nom i llinatges: _______________________________
_________________

DNI: ___________________

tel. 1: ________________

tel. 2: ________________

Bandejats!

Correu electrònic: ____________________________

Autoritza:
A la participació del/la meu/meva fill/a a les colònies de vacances
escolars de Setmana Santa Bandejats! del Molí de Baix de l'Ajuntament
de Sant Lluís
A realitzar-li fotografies i poder-les publicar a les diferents xarxes socials
del Molí de Baix. Drets d'imatge del/la participant, regulat per l'article 18.1
de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig.
A formar part d'un llistat de participants, amb la finalitat de la gestió del
programa que oferim, regulat per la legislació vigent
A formar part d'un grup de WhatsApp amb el nombre de telèfon facilitat,
amb l'única finalitat de compartir informació rellevant del programa

Servei Juvenil

Signat:

Colònies Setmana Santa
del 23 al 26 d'abril
molidebaix@ajsantlluis.org
Sant Lluís, ____ d'abril de 2019

Departament de Joventut
Ajuntament de Sant Lluís

971 15 10 61
DL ME - 314/2019

Fitxa d'inscripció Bandejats!

Ban

Quan? del 23 al 26 d'abril
A on? Casa de colònies des Torretó
Quants? 24 participants
(segons criteris d'admissió)
Recompensa/preu: 60 euros
Inscripcions: Fins dia 12 d'abril a les 14h al Molí de Baix
Formalització
de12la
plaça:
Publicació
llistat d'admesos/es:
d'abril
al capvespre
Fitxa
d'inscripció
i autorització
Formalització
de places:
15 i 16 d'abril

Fotocòpia
Responsables:DNI
Fotocòpia de
la targeta
sanitària
Àngel
Orfila
Marc Gonyalons
Justificant
pagament
Clàudia Fiol
+ Monitors/es de Garantia Juvenil

Hora i punt de trobada: 23 d'abril a les 8:30h
en el pàrquing de les pistes de tennis de Sant Lluís
Hora i punt de recollida: 26 d'abril a les 13:30h
en el pàrquing de les pistes de tennis de Sant Lluís

Nom i llinatges: _______________________________________________________
Data de naixement: _______________________________ Edat: _________
DNI: _______________________________________________________________________
Direcció: _________________________________________________________________
Població: ________________________________________ CP: __________________
Centre escolar: ________________________________________________________
Curs: ______________________________________________________________________
Necessitats educatives o mèdiques a tenir en compte:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
INSCRIPCIONS: De dilluns dia 8 a divendres dia 12 amb horari de
8:30h a 14 h i de 16h a 20:30h.
Les inscripcions finalitzen el divendres 12 a les 14h
IMPORTANT!
A la inscripció només s'ha de dur la fitxa d'inscripció amb l'autorització
PUBLICACIÓ DE LLISTES: Divendres 12 al capvespre en el
Facebook i en el taulell d'anuncis del Molí de Baix
FORMALITZACIÓ DE PLACES: Dilluns 15 i dimarts 16 amb horari de
8:30h a 14h i de 16h a 20:30h
DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER FORMALITZAR LA PLAÇA:
Fotocòpia DNI
Fotocòpia targeta sanitària
Justificant de pagament o transferència (60 euros*)
* +2€ d'assegurança en cas de no estar assegurat/da en altres
serveis del Molí de Baix. S'especificarà amb les llistes
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Nombre de compte: ES 47 2100 0772 12 0200081728

