Autoritzacions
Jo
amb DNI
autoritzo a participar el meu fill/a
amb DNI
en les activitats Estiu Inquiet 2019
marcades a la butlleta d’inscripció.
Autoritzo els formadors/es i monitors/es, 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):

Juliol 2019

Com inscriure’t?
Molt fàcil!

Inscripcions fins al 14 de juny

1

3

Retalla i omple la butlleta
d'inscripció.

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

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.

Aquest estiu no et quedis a casa!
Apunta’t a
Al
Lluçanès

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

Signat,
A

, el

de

del 2019

Organitza:

Territori educador

Protecció de dades:
La persona 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.

Ajuntament de
Prats de Lluçanès

Ajuntament de
Sant Boi de Lluçanès

Ajuntament de
Sant Feliu Sasserra

Ajuntament de
Sant Martí d’Albars

Activitats d’oci educatiu,
esportiu i saludable

+12
Per a joves a partir
de 12 anys (2007)

Multiesport
Tens ganes de provar esports
diferents? Practica parkour, tennis platja,
acroesport, BTT, waterpolo,...
Dilluns, dimecres i divendres de 10h a 13h
De l’ 01/07 al 26/07 al Pavelló de
St. Boi de Lluçanès

58 €

Saps que pots salvar una vida?
Ets monitor/a o entrenador/a? Doncs això
t'interessa: forma't per saber com actuar
davant de lesions o accidents i coneix
els primeres auxilis que s'han de fer en
cada cas.
Es realitzarà un taller d'inicicació a la reanimació
cardiopulmonar (RCP), al desfibril·lador extern automatizat (DEA)
i també una part de primers auxilis en l'esport o el lleure.

Gim Jove

Dijous 4 de juliol de 16h a 20:30h a
L’Espai de Prats de Lluçanès

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
De l’ 01/07 al 26/07 al Pavelló d’Olost

Dades de la persona participant
Nom i cognoms:
DNI:
Data de naixement:
Municipi:

12 €

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

Telèfon:

E mail:

Quin canal de comunicació preferiu
Whatsapp
Correu electrònic

2
SMS

Marqueu amb una creu les activitats que voleu inscriure’us
Taller de fotografia amb mòbil: aplicacions i trucs (St. Feliu Sasserra) 14€

58 €

Totes les
activitats inclouen
la participació a
l’acampada!

Multiesport (St. Boi de Lluçanès) 58€
Gim Jove (Olost) 58€
Curs de primers auxilis (Prats de Lluçanès) 12€
Acampada jove a St. Martí d’Albars 0€
(només poden apuntar-se les persones que hagin participat d’alguna
altra activitat de l’Estiu Inquiet.)

Taller de fotografia
amb el mòbil:
aplicacions i trucs

Acampada jove a
Sant Martí d’Albars

Fotografia, grava i edita. Exprimeix la
càmera del teu mòbil. (Cal disposar de
mòbil per realitzar l’activitat).

Prepara la motxilla que marxem!
Viu l’aventura de passar una nit fora de casa
i d’acampada amb els teus amics i amigues.

Dimarts 2 i 9 de juliol de 10h a 13h
Espai socioeducatiu de St. Feliu Sasserra
(edifici ajuntament)

Butlleta d’inscripció Estiu inquiet 2019

Curs de primers auxilis
(a partir de 14 anys)

14 €

Sortida el dijous 18 de juliol a la tarda.
Fi de l’activitat el divendres 19 de juliol a les 13h.
Rebreu informació a part, un cop feta la inscripció.

Total a pagar:

(escriu la suma del cost de les activitats)

Informa’t de les beques per aquestes activitats al Consorci del Lluçanès
o al teu ajuntament!!
NOTA IMPORTANT: Totes les activitats es realitzaran a partir d’un mínim de
8 inscripcions. Només en el cas de no arribar al mínim d’inscripcions es
retornarà l’import abonat.

