INSCRIPCIÓ – Estació Jove curs 2018/19
DADES DEL/LA MENOR
NOM:___________________COGNOMS:___________________________________
DATA DE NAIXEMENT:_______/______/_______ CURS: _______
ADREÇA:______________________________ NÚMERO:____ PIS:___ PORTA:___
POBLACIÓ:____________________________ C. P:________________
NOMS: PARE:__________________________ MARE: _________________________
E-MAIL: ______________________________________________________________
TELÈFONS:
Nom contacte:____________________________telf. _________________________
Nom contacte:____________________________telf. _________________________
DADES SANITÀRIES
Té alguna dificultat intel·lectual, d’aprenentatge i/o motriu?

NO

SI Quines?

Té l'usuari alguna malaltia que consideri important o que calgui tenir-ne coneixement?

Segueix algun tractament mèdic? Quin?

Quin medicament se li ha d'administrar? Amb quina freqüència?

Pateix alguna al·lèrgia i /o intolerància alimentària i/o altres?

Pateix de pell atòpica?

NO

SI

Qualsevol altre informació d’interès:

IMPORTANT:
 Em comprometo a informar per escrit en el cas que es produeixi algun canvi en
l’estat de salut del meu fill/a durant la participació a l’activitat del centre.
 És obligatori portar un justificant d’alta mèdica en cas d’haver passat una
malaltia contagiosa.
Quart___ de _________de 20__

Signatura del pare/mare/tutor/a del/la menor:

AUTORITZACIÓ PATERNA/ MATERNA/ REPRESENTANT LEGAL
Nom del pare/mare/tutor/a del/la menor ____________________________________
amb DNI_________________ manifesta que està informat/da de la normativa del
servei a través de la pagina web de l’Ajuntament i li dóna AUTORITZACIÓ:
A participar en les activitats de l’Estació Jove, incloent les de l’exterior de l’edifici.
A l’equip d'educadors/es de l’Estació Jove per actuar en cas d’accident o malaltia.
Dret d’imatge:
Atès que el dret a la pròpia imatge està regulada per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de
maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la
direcció d’aquest servei demana el consentiment als pares, les mares o els/les
tutors/es legals per poder publicar fotografies i vídeos on aparegui la imatge
identificable dels fills i filles, el material que hagin elaborat i les inicials del seu nom i
cognoms.
A que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a
activitats organitzades per l’Estació Jove i publicades als diferents espais de
comunicació i difusió ja sigui, pàgina web, revista local, Facebook, entre altres.
A que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en els espais de
comunicació i difusió ja sigui, pàgina web, revista local, Facebook, entre altres.
A que les inicials meu fill/a puguin ser publicades en els espais de comunicació i
difusió ja sigui, pàgina web, revista local, Facebook, entre altres.

Quart___ de _________de 20__

Signatura del pare/mare/tutor/a del/la menor:

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer de serveis de joventut, creat per l’Ajuntament de
Quart, per a la gestió de les inscripcions a l’Estació Jove. No seran comunicades o cedides sense el seu
consentiment previ, excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot adreçant-se al correu tecnicajoventut@quart.cat.

