
INSCRIPCIONS A L’ESTIU JOVE 2022 

Organitza Regidoria de Gent Jove de l’Ajuntament de Torrefarrera 

Dades del /de la jove 

Nom sentit: 

Nom i cognom(s): 

Telèfon: 

Correu electrònic: 

Data de naixement: 

 

Dades del pare/mare/tutor/tutora 1 

Nom i cognom(s): 

DNI/NIE/Passaport: 

Telèfon:  

Correu electrònic: 

 

Dades del pare/mare/tutor/tutora 2 

Nom i cognom(s): 

DNI/NIE/Passaport: 

Telèfon:  

Correu electrònic: 

Setmanes que s’inscriu 
Marqueu amb una creu 
 

 4, 5 i 7 de juliol 

 11, 12 i 14 de juliol 

 18, 19 i 21 de juliol 

 25 i 26 de juliol 

 Sortida 27 de juliol (només si ha 

vingut alguna setmana o altres activitats 

de Cal Jove durant l’any) 

 

 
 

• No es permet venir dies solts. 

 



Dades mèdiques 

Té alguna malaltia o al·lèrgia? 

 

 

Observacions: 

 

 

Autoritzacions 

La Sra./Sr. __________________________________ amb DNI/NIE/Pss ______________ 

i com a mare/pare/tutor/tutora del/de la menor ______________________________ 

____________________ autoritzo a  que participi a totes les activitats o sortides 

incloses en la programació de l’Estiu Jove 2022.  

Així mateix, també inclou les següents autoritzacions especifiques: 

- Realitzar activitats de risc o fisicoesportives 

- Banyar-se en piscines publiques o privades, rius, pantans, basses, llacs o al mar 

- Usar un vehicle privat per al desplaçament no urgent  ni especialitzat en cas de 

necessitar atenció mèdica. 

- Rebre petites cures i medicaments com analgèsics, antipirètics, i antiinflamatoris, 

de formulació infantil i que es lliuren sense recepta per part dels dirigents.  

- Intervenir quirúrgicament o prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del 

corresponent equip mèdic en cas d’urgència. 

- Conformitat per poder realitzar i utilitzar material gràfic de les activitats en què 

participa el meu fill/la meva filla per part de l’entitat i poder penjar-les en la seva 

web i xarxes socials.   

 

A _____________, a ___ de _________ de 2022 

 

Signatura del pare, mare o tutor/a legal: 

 
 
 
 
 
En cas de no arribar al mínim de 10 persones inscrites no es realitzarà l’activitat. 
S’informa que les dades de caràcter personal que inclou aquest document seran únicament 
tractades amb la finalitat de gestionar aquesta activitat en concret per a menors sense 
acompanyant. Es procedirà a la seva destrucció desprès de la realització de l’activitat.  


