INSCRIPCIÓ GAUDEIX TOT L’ANY 2019
SORTIDA ELS BUNKERS DEL CARMEL +
TEATRE “ESCAPE ROOM” · 19 DE GENER

DADES DEL/DE LA JOVE PARTICIPANT
Nom i cognoms:

DNI:

Data de naixement:

Edat:

Telèfon:

Població:

Correu electrònic:

Codi Postal:

Municipi on el/la participant agafarà i baixarà de l’autobús:
Ribes de Freser
Camprodon

Campdevànol

Ripoll

Sant Joan de les Abadesses

AUTORITZACIÓ TUTORS PER A MENORS DE 18 ANYS
Sortida a BARCELONA del proper dissabte
19 de gener
Accepto les condicions del servei ofert

Nom i cognoms de la mare, pare o tutor/a
legal:
DNI mare, pare o tutor/a legal:
Com a mare, pare o tutor/a legal autoritzo el

Telf. contacte pare/mare/tutor/a legal:

meu fill/a menor a participar en l’activitat:
SÍ

NO

AUTORITZACIONS
AUTORITZACIONSESPECÍFIQUES:
ESPECÍFIQUES
Autoritzo que el o la jove sigui fotografiat/da durant l’activitat

SÍ

Autoritzo realitzar activitats fisicoesportives que poden tenir algun risc

NO
SÍ

NO

En cas d’urgència mèdica, autoritzo la decisió que l’equip mèdic consideri així com també
intervenir quirúrgicament si aquest ho valora necessari
SÍ
NO
Autoritzo que, un cop retornats a la població de sortida de l’autobús, el/la jove pugui marxar
sol/a a casa i d’aquesta manera, eximeixo els monitors/es de qualsevol responsabilitat
SÍ

NO
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INFORMACIÓSANITÀRIA
SANITÀRIAIIALTRES:
ALTRES
INFORMACIÓ
Núm. de la targeta sanitària:
Té totes les vacunes obligatòries per l’edat?

Grup sanguini:
NO

Quina li falta?

NO

Quina?

SÍ

NO

Quina?

Segueix alguna dieta especial?

SÍ

NO

Per quin motiu?

És al·lèrgic/a a alguna cosa? (inclosos aliments)

SÍ

NO

A quina?

Ha patit o pateix alguna malaltia important?

Pren alguna medicació?

SÍ
SÍ

*amb quina administració? (dies, hores, dosis, etc.)

Observacions que cregueu importants:

DATA
DATAIISIGNATURA:
SIGNATURA:

Important:
Amb la inscripció cal adjuntar una fotocòpia de la targeta sanitària de la
persona que assisteix a l'activitat, i una fotocòpia del DNI de qui signa
l’autorització i del/de la participant a l'activitat.

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran
incloses en un tractament de dades responsabilitat del Consell Comarcal del Ripollès, les dades seran utilitzades per a la gestió del
projecte Gaudeix tot l’any 2018. Les seves no seran cedides a tercers i un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació
legal com a part del registre d'expedients del Consell. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.
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INFORMACIÓ DE LA SORTIDA
La sortida a Barcelona, que es portarà a terme el dissabte 19 de gener del 2019, està
organitzada per l’Oficina Jove del Ripollès, és per això que hi haurà un autobús que sortirà de 5
municipis diferents de la comarca.
El preu és de 20 € i inclou el transport i l’entrada al teatre
QUÈ CAL PORTAR?


Cal portar dinar i berenar.



Una ampolla d’aigua.



Es recomana roba i calçat còmode.

TELÈFONS DE CONTACTE de l’equip de monitors/es durant l’activitat:
Oficina Jove del Ripollès 625 43 47 67
Casal de Joves el Galliner (Ripoll) 630 78 57 04
HORARIS - SORTIDES DE L’AUTOBÚS DES DELS DIFERENTS MUNICIPIS DE LA COMARCA
Camprodon
12.00 h Estació d’autobusos
Sant Joan de les Abadesses 12.15 h Rotonda benzinera
Ribes de Freser
12.45 h Aparcament Oficina de Turisme
Campdevànol
12.55 h Parada de Bus davant Hospital
Ripoll
13.00 h Estació d’autobusos (davant Condis)
ARRIBADA ALS BUNKERS DEL CARMEL a les 14.30 h aproximadament, on dinarem i tindrem
una estona lliure per contemplar les vistes i fer fotos, abans de marcar al Teatre Goya
SORTIDA DE L’AUTOBÚS DES DE BARECLONA a les 20 h. La tornada als diferents municipis
del Ripollès està prevista entre les 22 h i les 23.15 h als mateixos llocs de recollida.

NORMATIVA
1. Qualsevol comportament inadequat de la conducta del/la jove, i els danys i perjudicis
que se’n puguin derivar, seran únicament i exclusivament responsabilitat seva. Els
monitors i monitores vetllaran per l’organització i el bon funcionament de la sortida.
2. Cal respectar els horaris programats per l'organització. Es prega ser una estona abans al
lloc i hora establerts.
3. L'organització no es fa responsable del jove un cop aquest baixi de l'autocar, al
municipi de destinació.

