DADES PERSONALS
Nom i Cognoms:

Data naixement:

NIF:

Telèfon:

Adreça:

Mòbil:

Població:

C.P:

Correu electrònic:

Com t'ha arribat la informació?

Hi ha alguna dada sanitària que hauríem de saber?

DADES DE L’ACTIVITAT

1a setmana del Dilluns 7 al Divendres 11 de Juliol
2a setmana del Dilluns 14 al Divendres 18 de Juliol
3a setmana del Dilluns 21 al Divendres 25 de Juliol
FORMA DE PAGAMENT

Per formalitzar la inscripció, passeu per qualsevol oficina de "la Caixa" i feu l’ ingrés en el següent número
de compte corrent ES68 2100 3238 74 2200086864 indicant el vostre nom i cognoms, el concepte
“Adrenalina Estiu” amb la setmana i/o setmanes que vols apuntar-te amb el següent codi :
AD1 : 1a setmana
AD2 : 2a setmana
AD3 : 3a setmana
Després cal que ens doneu una còpia d'aquest full d'ingrés juntament amb el full d’inscripció degudament
omplert.
Recorda posar el NOM i COGNOM al fer l’ ingrés, una vegada tinguis el rebut , vine a l'Espai Jove d'Alella.
La inscripció es formalitzarà un cop s'entregui el rebut de l’ ingrés juntament amb aquest full d’inscripció
emplenat.
ESPAI JOVE D'ALELLA Antigues Escoles Fabra
Av. Ferran Fabra 1 (Alella)
93 540 72 45
alellajove@alella.cat
Horari: Matins: dimarts i dijous de 10 a 14 h Tardes: De dilluns a divendres de 16 a 20 h
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)
Si no voleu ser inclosos a la llista esmentada poseu el vostre nom _________________________________________________

Per formalitzar la inscripció cal portar juntament amb l’autorització omplerta i signada:
- El resguard de l’ ingrés bancari
- Una fotocòpia del DNI
- Una fotocòpia del resguard de l’ ingrés bancari
- Una fotocòpia de la targeta sanitària

AUTORITZACIÓ
Jo
amb DNI núm.
com a pare/mare/tutor/a, autoritzo al/la meu/va fill/a
a participar al l'activitat:
L’adrenalina de l’estiu organitzat per la Regidoria
d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament d’Alella. Em faig responsable a tots els efectes i autoritzo
qualsevol decisió mèdico-quirúrgica que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència sota la pertinent
direcció facultativa.

També autoritzo a 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
(facebook Alella Jove, Facebook Adrenalina d'Alella, web municipal i web de la Regidoria de Joventut)
Signatura
Alella,

de

de

s

ESPAI JOVE D'ALELLA Antigues Escoles Fabra
Av. Ferran Fabra 1 (Alella)
93 540 72 45
alellajove@alella.cat
Horari: Matins: dimarts i dijous de 10 a 14 h Tardes: De dilluns a divendres de 16 a 20 h
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)
Si no voleu ser inclosos a la llista esmentada poseu el vostre nom _________________________________________________

