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Juliol 2018
Inscripcions fins el 20 de juny

+12
Per a joves a partir
de 12 anys

1
Retalla i omple la butlleta
d'inscripció.

Autoritzacions

Ajuntament de
Sant Boi de Lluçanès

Al
Lluçanès

Aquest estiu no et quedis a casa! 
Apunta’t

2
Fes el pagament del preu total de
les activitats que t’apuntes al
número de compte:
ES26 2100 0499 7402 0012 8996
(Caixabank) del Consorci del
Lluçanès indicant nom i
cognom del noi/a.

Consorci del Lluçanès
C/ Vell, 3 – Sta. Creu de Jutglar (Olost)
93 888 00 50
consorci@llucanes.cat
www.llucanes.cat

Jo                                                               amb DNI    
autoritzo a participar el meu fill/a    
amb DNI                                       en les activitats Estiu Inquiet 2018
marcades a la butlleta d’inscripció.

     Autoritzo els formadors i monitors, un cop exhaurides les possibilitats
de contactar amb el pare, mare o tutor/a, que puguin proporcionar al
meu fill/a l’assistència mèdica que considerin més convenient.

     Autoritzo que es publiquin fotografies i vídeos on aparegui el meu fill/a
en les activitats de l’Estiu Inquiet, atès que el dret a la pròpia imatge està
reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica
1/1982, de 5 de maig.

     Autoritzo al meu fill/a a participar de les sortides exteriors que es
realitzin durant el programa.

     Autoritzo al meu fill/a a marxar sol/a un cop finalitzades les activitats.

Observacions: (al·lèrgies, malalties, etc):

Activitats d’oci educatiu,
esportiu i saludable

Porta la butlleta d’inscripció i el
resguard bancari al teu
ajuntament o al Consorci del
Lluçanès. Un cop inscrit rebràs
un correu electrònic amb les
activitats detallades, el material
necessari i observacions
pertinents per a cada tipus
d’activitat. 

Ajuntament de
Prats de Lluçanès

Com inscriure’t?
Molt fàcil!

+info

Signat,
A                                                                               , el             de             del 2018

Protecció de dades:
El signant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant aquest formulari s’integrin en un
fitxer del Consorci del Lluçanès. En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant una comunicació escrita dirigint-se al Consorci del Lluçanès: C/Vell, 3, 08515 Santa Creu de Jutglar.

Organitza:

Col·labora:

Ajuntament de
Sant Feliu Sasserra



Taller d’audiovisuals
i tècnic de so

15 €

Esports a
l’aire lliure
Mou-te i diverteix-te practicant orientació,
BTT, trail, Trekking i altres activitats a l’aire lliure.

Dimecres i divendres de 10h a 13h
Del 29/06 al 25/07 al Casal del Jovent de Prats de Lluçanès

Monogràfic:
Pintura mural
Treu l’artista que portes dins i participa en
una obra mural conjunta que serà exposada!

Dimecres 4 de juliol de 17h a 20h 
Centre Cívic d’Olost15 €

Grava i edita el teu propi vídeo com un autèntic
professional i aprèn a fer de tècnic de so.

Dimarts i dijous de 10h a 13h
Del 03/07 al 26/07 a L’Ateneu de St. Feliu Sasserra

Curs de premonitor
de lleure
Tens 14 anys o més i t’agradaria iniciar-te en el
món del lleure? Aprèn jocs, dinàmiques, tallers,
primers auxilis i molt més.

Dilluns de 9:30h a 13:30h
Del 02/07 al 23/07 a la Sala d’actes de L’Espai de Prats de Lluçanès

Butlleta d’inscripció Estiu inquiet 2018

Posa’t en forma fent activitats al gimnàs,
al rocòdrom, a la piscina i a les pistes de pàdel.

Dilluns, dimecres i divendres de 10h a 13h
Del 29/06 al 25/07 al Centre Cívic d’Olost

20 €

Multiesport

Gim Jove

Tens ganes de provar esports diferents?
Practica parkour, tenis platja, waterpolo i BTT!

Dimarts i dijous de 10h a 13h
Del 03/07 al 26/07 al Pavelló de St. Boi de Lluçanès 15 €

20 € 10 €

5 €

Rematem l’Estiu Inquiet amb una activitat
conjunta i atrevida al parc Estiulaventura de
Campdevànol.

Circuits aeris amb lianes, cordes, ponts de mico,
rocòdrom...i a més a més
la tirolina més llarga de Catalunya!

Divendres 27 de juliol de 9h a 17h
El preu inclou autocar, monitors i activitats

Jornada recreativa al
parc Estiulaventura

Dades del noi/a
Nom i cognoms:
DNI:
Data de naixement:
Municipi:

Dades del pare/mare/tutor legal
Nom i cognoms:
DNI:
Telèfons de contacte: 1                                               2

Marqueu amb una creu les activitats que voleu inscriure’us:

     Taller d’audiovisuals i tècnic de so (St. Feliu Sasserra) 15€

     Esports a l’aire lliure (Prats de Lluçanès) 15€

     Multiesport (St. Boi de Lluçanès) 15€

     Gim Jove (Olost) 20€

     Curs de premonitor de lleure (Prats de Lluçanès) 20€

     Monogràfic: Pintura mural (Olost) 5€

     Jornada recreativa al parc Estiulaventura 10€

Total a pagar:                 (escriu la suma del cost de les activitats)

Per apuntar-se a les activitats esportives s’ha de saber nedar i tenir una
condició física apte per a realitzar-les.

Telèfon:
E mail:

E mail:


