
ACTIVITATS CASAL DE JOVES EL GALLINER 12-17 anys
CURS 2020/2021

DADES PERSONALS JOVE

Nom i cognoms:                  

Adreça:

Telèfon: 

Correu electrònic: 

Edat:

Població: 

Data de naixement: 

Curs: 

INFORMACIÓ SALUT

Targeta sanitària:                  

Té totes les vacunes obligatòries que li toquen per l’edat?

Ha patit o pateix alguna malaltia o dificultat important?

Pren alguna medicació?

Té al·lèrgia a alguna cosa (aliments inclosos)?

Altres aspectes de salut que penseu que cal tenir en compte:

Grup sanguini:

□ Si □ No

Quina?

Quina?

A quina?

AUTORITZACIONS

1. ACTIVITATS
Jo, ______________________________________________________ amb DNI _______________________
com a pare, mare o tutor/a legal del/de la menor _______________________________________________
l'autoritzo a participar dels cursos, tallers, activitats o sortides que es realitzin al Casal de Joves El Galliner
de Ripoll, durant el curs escolar 2020/2021. 

Telèfon de contacte durant l’activitat_________________________________________________________
(Aquest telèfon només s’utilitzarà en cas d’emergència, en cap cas per realitzar un control d’assistència)

17500 RIPOLL – Plaça Ajuntament, 3 – Apartat de Correus núm. 1
Tel. 972 714 142 – Fax 972 703 616 – www.ajripoll.cat – N.I.F. P-1715600-A

http://www.ajripoll.cat/


2. INFORMACIÓ
Autoritzo que les persones responsables del Casal de joves El Galliner enviïn informació al/a la menor, de
les activitats i serveis, a través del correu electrònic, WhatsApp i xarxes socials □ Si □ No

3. DRET D’IMATGE
Autoritzo al Casal de joves El Galliner a fer servir, sense fins comercials, amb caràcter exclusiu i d’acord amb
la normativa vigent, les imatges fotogràfiques i enregistraments de vídeo que es facin durant les activitats,
amb l’objectiu de fer difusió del projecte □ Si □ No

4. EMERGÈNCIES SANITÀRIES
Autoritzo que en cas d’urgència mèdica pugui ser atès/a per personal mèdic □ Si □ No
Autoritzo  que,  en  cas  de  gravetat,  si  no  es  pot  contactar  amb  la  família,  es  prenguin  les  decisions
medicoquirúrgiques necessàries sota la direcció facultativa pertinent □ Si □ No

5. SORTIDA DE LES ACTIVITATS
Autoritzo que, un cop acabades les activitats, la persona jove pugui marxar sola a casa i d’aquesta manera,
eximeixo les persones responsables de l’equipament, de qualsevol responsabilitat □ Si □ No

Signatura del pare, mare o tutor/a legal:

Ripoll, a _____ de/d’ _________________________ de 202__

La inscripció suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals per a la realització d’aquesta activitat. No s’utilitzaran per a finalitats
diferents ni es cediran a tercers sense el vostre consentiment, excepte que una norma legal ho autoritzi. Us informem que les vostres dades de
caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del qual és responsable l’Ajuntament de Ripoll. L’Ajuntament de Ripoll, com
a Responsable del Tractament, només els conservarà el temps indispensable per a la correcta gestió d’aquesta activitat.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat mitjançant sol·licitud
adreçada o presentada a la Oficina d’Atenció al Ciutadà del Ajuntament (plaça del Ajuntament 3, 17500 Ripoll) o Seu electrònica de l’Ajuntament de
Ripoll (https://seu-e.cat/web/ripoll).

17500 RIPOLL – Plaça Ajuntament, 3 – Apartat de Correus núm. 1
Tel. 972 714 142 – Fax 972 703 616 – www.ajripoll.cat – N.I.F. P-1715600-A

http://www.ajripoll.cat/
https://seu-e.cat/web/ripoll

