Inscripció Activitats d’estiu Punt d’Informació Juvenil d’Ordino 2016
1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms (inscrit):
Data de naixement:
Carrer:

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Població:

Escala:

Pis:

CP:

Telèfons:

Nom i cognoms (pare, mare o tutor):

Porta:

Telèfon d’urgència:

Adreça electrònica:

2. Dades del servei (marqui amb una creu)
Del 06 al 08 de juliol:
Matí Tarda

Del 01 al 05 d’agost:
Matí Tarda

Del 11 al 15 de juliol:
Matí Tarda

Del 08 al 12 d’agost:
Matí Tarda

Del 18 de juliol al 22 de juliol:
Matí Tarda

Del 16 al 19 d’agost:
Matí Tarda

Del 25 de juliol al 29 de juliol:
Matí Tarda
Observacions:

Del 22 al 26 d’agost:
Matí Tarda

3. Documentació que cal adjuntar
•
•
•

Qüestionari de salut del jove per a activitats de lleure (annex 1)
Autorització d’ús de drets d’imatge (annex 2)
Copia de l’assegurança extraescolar vigent

4. Data i signatura
Ordino,

d

del 2016

Del 29 d’agost al 2 de setembre:
Matí Tarda

Qüestionari de salut del jove per a activitat de lleure (Annex 1)

1. Qüestionari de salut
Pateix alguna malaltia?
(al·lèrgia, asma, epilèpsia, ...)

Pateix problemes de vista?
Pateix problemes d’oïda?
Pateix alguna disminució? (psíquica, física, sensorial)
Té alguna dificultat motriu? (peus plans, etc.)
Sap nedar?
Es mareja amb facilitat?
Pren alguna medicació especial?
Forma d’administrar (horari, núm. de preses, ...)
És diabètic?

2. Observacions

3. Data i signatura
Ordino,

d

del 2016

Amb la signatura d’aquest document autoritzo que el jove faci les activitats programades.

Autorització d’ús dels drets d’imatge (Annex 2)

1. Dades del pare, mare o tutor
Nom i cognoms:

Telèfon

1. Dades de l’inscrit
Nom i cognoms:

1. Ús dels drets d’imatge
-

La imatge dels/ meu/s fill/s pot aparèixer en fotografies realitzades pel personal del Punt d’Informació Juvenil d’Ordino.
Les imatges poden ésser publicades en:
*Pàgines webs del Comú d’Ordino
*Filmacions destinades a difusió pública o comercial
*Fotografies per a revistes, llibrets o publicacions realitzades pel Comú d’Ordino
*Presentacions en format digital
*Xarxes socials del Comú d’Ordino

Autoritzo l’ús de les imatges

Ordino,

d

No Autoritzo l’ús de les imatges

del 2016

Signatura

Aquesta autorització serà vigent fins que no es formalitzi una altra contrària.

