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FULL D’INSCRIPCIÓ FESESTIU 2018

DADES PERSONALS

Nom i cognoms

     
DNI / NIE / PASSAPORT

     
Domicili

     
Núm.

     
Pis

     
Porta

     
Telèfon fix

     
Codi postal i població

       
Província

       
Telèfon mòbil

     
Correu electrònic

     
Data naixement

 
Quin és el teu nom d'instagram?

MARCA AMB UNA “X” LES ACTIVITATS QUE TRIES

X ACTIVITAT DATA PREU
BASQUET 3x3 26 de juny Gratuït

GAMER FESESTIU 27 de juny Gratuït

JOCS DE ROL 28 de juny Gratuït

GRAFIT 3, 4 i 5 de juliol 5€

JOC DE MISTERI (ANTIDOT ROMEU) 3 de juliol Gratuït

3D 4 i 5 de juliol 5€

SKATEPARK 6 de juliol Gratuït

REBOSTERIA 10 de juliol 5€

APP MÒBIL 17 i 18 de juliol 5€

BIJUTERIA 11 i 12 de juliol 5€

CUINA GREGA 13 de juliol 5€

ZUMBA 17 i 18 de juliol 5€

SORTIDA DELTA DE L'EBRE 29 de juny 15€

SORTIDA DAEMA AVENTURA 10 de juliol 15€

* a emplenar per l'Index

COST 

Pack Fesestiu 15% descompte (4 o més activitats de pagament)

COST TOTAL

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
En tots els casos

 Full d'inscripció

En els casos de: sortides

 Fotocòpia de la targeta sanitària o de la mútua amb el nom del  noi/a

 Fotocòpia de DNI

 Full de fitxa de salut



AUTORITZACIÓ PER ALS MENORS DE 18 ANYS

Jo,  ________________________________________,  com  a  mare,  pare  o  tutor/a  legal,  amb
DNI_____________,  autoritzo  el/la  ____________________________,  perquè assisteixi  a  les  activitats  del
Fesestiu 2018.

He  llegit  i  accepto  el  present  acord  i  conec  tots  els  termes  i  condicions  aquí  presents  i  dono  el  meu
consentiment perquè siguin portats a terme pel menor.

Amb la vostra signatura, reconeixeu haver entès i autoritzeu les peticions relacionades a continuació:

A) Sóc coneixedor de les condicions generals del Fesestiu 2018.

B) És obligatori portar tota la documentació que es detalla en aquest full per a què s’admeti la inscripció.
La inscripció serà vàlida un cop s'hagi efectuat el pagament.

C) Cada activitat té un nombre mínim i màxim de participants i les persones quedaran inscrites per rigorós
ordre d'inscripció.

D) Autoritzo el/la meu/meva fill/a a: realitzar les activitats i excursions programades, dins i fora de l'Ïndex
(casal de joves) que es faran dins el Fesestiu 2018 del 26 de juny al 20 de juliol.
Declaro que a l’infant li han estat administrades totes les vacunes obligatòries. 

E) En cas d’accident o malaltia greu que requereixi una intervenció quirúrgica urgent, si no fos possible
contactar amb la família telefònicament, autoritzo el metge que l’atengui per a què realitzi el tractament o
operació adient.

F) Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat
per la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, es demana el consentiment als pares/mares o tutors legals per l’enregistrament visual (fotografia i/o
videocàmera) dels joves durant les activitats realitzades al Fesestiu 2018. En cas de NO AUTORITZAR els
drets d’imatge del seu fill/a, cal que marqueu la casella següent.

NO Autoritzo la captació i l’enregistrament d’imatges sense finalitat comercial que l’Ajuntament de 
Sant Sadurní d’Anoia pugui divulgar pels seus canals de comunicació (web, xarxes socials, 
programes, fulletons, butlletins, etc.)

G) D'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer automatitzat, el responsable del
qual és l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Pl. Ajuntament 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia, la finalitat del
qual és la gestió del Festestiu 2018. En aquesta adreça, es podrà exercir el dret d’accés, rectificació i
cancel·lació  enviant-hi  una  sol·licitud  escrita  i  signada  en  què  hi  figurin  el  nom,  cognoms  i  DNI  de
l’interessat.

Signatura de la mare, el pare o la tutoria legal:

Sant Sadurní d'Anoia,................ d.....................................de 2018
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