
Cap de setmana a la neu 2016 (Esquí/Snow) -18  
DADES PERSONALS
Nom i Cognoms: Data naixement:

NIF: Telèfon:

Adreça: Mòbil:

Població: C.Postal:

Correu electrònic:

Com t'ha arribat la informació? 

Marca amb una X l’opció que desitges: 

OPCIO A: 140€ Esquí/Snow (sense material)
- Transport amb autocar des d'Alella.
- 2 nits d'allotjament i mitja pensió a l'l’alberg de Llívia
- Forfet i assegurança per als dos dies a ALP 2500 * (més de 141km de pistes). 

OPCIO B: 140€ Activitats de muntanya (material inclòs)
- Transport amb autocar des d'Alella.
- Transport per a la realització de les activitats en Jeep.
- 2 nits d'allotjament i mitja pensió a l’alberg de Llívia
- Monitoratge especialitzat en totes les activitats + assegurança.
-Excursió amb raquetes de neu. 
-Banys termals
- Via ferrada

OPCIO C: 140€ 1 dia d' Esquí/Snow + 1 dia d'activitats de neu. 
- Transport amb autocar des d'Alella.
- Transport per a la realització de les activitats  en Jeep.
- 2 nits d'allotjament i mitja pensió a l’alberg de Llívia
- 1 dia d'Esquí/Snow (opció A) i un dia d'activitats de muntanya (opció B).

Els diners per al lloguer del material s’hauran de portar en efectiu el mateix dia de l’esquiada.
* Subjectes a canvi en funció del temps i la quantitat/qualitat de la neu.

FORMA DE PAGAMENT
Transferència bancària a ES69 2100 0435 50 0200281396

CONCEPTE: NOM I COGNOM DE LA PERSONA PARTICIPANT A L’ACTIVITAT

Quantitat: 140€

La inscripció a l’activitat es realitzarà amb l’entrega d’aquesta inscripció + el resguard de pagament.

ESPAI JOVE D'ALELLA
Antigues Escoles Fabra
Av. Ferran Fabra 1 (Alella)
93 540 72 45
alellajove@alella.cat

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat amb la  
finalitat de realitzar la gestió técnicoadministrativa d'aquesta activitat formativa, com també per a la tramesa d'informació d'altres activitats  organitzades per l'Ajuntament d'Alella que puguin ser del seu interès.
L'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició es podrà exercir mitjançant instància presentada en el Registre (Plaça de l'Ajuntament, 1, 08328 Alella)

http://www.lamolina-masella.com/
mailto:alellajove@alella.cat


AUTORITZACIÓ

En/Na  ....................................................................  amb  DNI...........................................  Com  a  pare/mare, 
autoritzo al/la meu/va fill/a .................................................................... A participar a la sortida a la neu  2016 a 
Alp2500 del divendres 11 de març al diumenge 13 de març del 2016 organitzada per la regidoria de joventut 
d’Alella, em faig responsable a tots els efectes i  autoritzo qualsevol decisió mèdico-quirúrgica que sigui necessària 
adoptar en cas d’urgència sota la pertinent direcció facultativa. 

Tinc present i accepto  que el meu fill/a  en alguns moments no esquiarà/snow en grup i que per tant no estarà 
permanentment sota la tutela d’un monitor/a.  

Recomanem que el/la teu/teva fill/a porti el mòbil, en cas que en tingui, per poder-lo/la localitzar.

Autoritzo a que publiquin al Butlletí d’Informació Municipal El Full o a qualsevol altre documentació municipal les 

FOTOGRAFIES que es derivin de l’activitat, així com penjar-les als espais 2.0 municipals.

SIGNATURA

Alella,  de    de 

FITXA DE SALUT

Pateix alguna malaltia (al·lèrgia, asma, epilèpsia, problemes derivats d’intervencions quirúrgiques, etc.)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Escriu en aquesta espai tot allò que vulguis destacar i que tinguem en compte respecte a la persona autoritzada.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________   

ESPAI JOVE D'ALELLA
Antigues Escoles Fabra
Av. Ferran Fabra 1 (Alella)
93 540 72 45
alellajove@alella.cat

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat amb la  
finalitat de realitzar la gestió técnicoadministrativa d'aquesta activitat formativa, com també per a la tramesa d'informació d'altres activitats  organitzades per l'Ajuntament d'Alella que puguin ser del seu interès.
L'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició es podrà exercir mitjançant instància presentada en el Registre (Plaça de l'Ajuntament, 1, 08328 Alella)
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