
Àrea de Joventut i Voluntariat
Tel.: 871 700
joventut@comusantjulia.ad
      Laurèdia Jove

Espai Jovent 
d’Escaldes-Engordany
Passeig del riu, s/n
Tel.: 890 882
dinamitzaciojove@e-e.ad
infojove@e-e.ad
      Joventut Escaldes

GOVERN
Departament de Joventut 
i Voluntariat
Prada Casadet s/n
Tel.: 829 456
joventut_voluntariat@govern.ad

Punt Jove de Canillo
Plaça Carlemany, ed. Telecabina 2n pis
Tel.: 753 632
jovent@canillo.ad
      Punt Jove de Canillo

Punt d’Informació Juvenil d’Encamp
C. de la Valireta, 5
Tel.: 834 972
pij@encamp.ad
      Pij Encamp

Punt d’Informació Juvenil d’Ordino 
Edif. La font, 1r pis
Tel.: 878 170
puntjove@ordino.ad
      Punt Jove Ordino

Punt 400 de la Massana
Av. Sant Antoni, 32 B, 5è Edifici els Arcs
Tel.: 836 505
centrejove@comumassana.ad
      Punt Quatre Cents

La Central - Servei de Joventut 
del Comú d'Andorra la Vella
Caseta del Parc Central
Tel.: 730 007
lacentral@comuandorra.ad
      La Central

Dades comuns informació i inscripcions:

DESCARREGA’T LES BASES

PATROCINA:

ORGANITZA:



a partir de les 20 h, LLIURAMENT DE PREMIS 
a l’envelat del Parc Central d’Andorra la Vella

inscripció + autorització
Nom de l’equip

ENTRE 12 i 15 ANYS ENTRE 16 i 20 ANYS

Adjunta fotocòpia:
· assegurança extraescolar o fotocòpia carnet de la CASS
· passaport o document d’identitat

Dades personals

NOM

COGNOMS

ADREÇA

PARRÒQUIA

ADREÇA 
ELECTRÒNICA

CARNET JOVE NO SÍ NÚM.

BUS LLIURE NO SÍ

AL·LÈRGIES
ALIMENTÀRIES NO SÍ

DATA NAIXEMENT TELÈFON

IMPORTANT: 
PORTA’L EL DIA DE LA GIMCANA

Autoritzo a l’organització de la Gimkna’t a 7 bandes que:
Segons la Llei 15/2003, de protecció de dades, utilitzi les dades d’aquesta butlleta perquè entrin a 
formar part de les bases de dades dels set comuns i del Govern d’Andorra, amb finalitats de caràcter 
informatiu i d’estudis estadístics. En qualsevol moment, la persona titular de les dades 
confidencials podrà exercir els drets d’accés, de rectificació i de supressió d’aquestes dades 
mitjançant una sol·licitud adreçada a les oficines dels set comuns i del Govern. Així mateix, 
autoritzo aquestes institucions a elaborar material fotogràfic i audiovisual del meu fill o de la meva 
filla perquè es difonguin i es publiquin posteriorment.

El/La sotasignat/ada

amb núm. de passaport / document d’identitat

autoritzo el meu fill/la meva filla

a dur a terme l’activitat Gimkna’t a 7 bandes el 3 d’octubre del 2015

Telèfons de contacte

Signatura del pare, 
de la mare o dels tutors

En cas de ser menor d’edat cal omplir l’autorització següent:

voleu participar a la
GIMKNA’T A 7 BANDES?

CATEGORIA 1: 
nascuts entre el 2000 i el 2003 (de 12 a 15 anys)
CATEGORIA 2: 
nascuts entre el 1995 i el 1999 (de 16 a 20 anys)

ompliu les inscripcions i porteu-les 
TOTES juntes a qualsevol dels espais 
indicats a la contraportada

veniu el 3 d’octubre, a les 9 h, 
a l’envelat del Parc Central d’Andorra la Vella

comenceu la gimcana i recordeu que teniu 
fins a les 19 h per superar les proves

Pagueu 4 € per persona si sou titulars del 
Carnet Jove, o 7 € si no ho sou (amb l’opció 
de fer-vos el Carnet Jove).

formeu un equip de 4 persones

premis
ENTRE 12 i 15 ANYS

4 sessions 
de piragüisme
al Parc del Segre

+
4 sessions 

de passeig de
“mushing”

ENTRE 16 i 20 ANYS

1r

2n

3r

4 entrades 
al Palau de Gel

+
4 abonaments

d’estiu a la Piscina 
de La Mola d’Encamp

(temporada 2016)

4 forfaits d’un dia 
a Grandvalira

+
4 estades
al Refugi 

del Comapedrossa
amb esmorzar

4 entrades
a Naturlandia

+
4 entrades 

a Caldea

4 forfaits
de temporada d’hivern 

a Vallnord
+

4 entrades 
al Centre Esportiu

d’Ordino

4 entrades 
a PortAventura

per a 2 dies
+ 

nit d’hotel


