FITXA D'INSCRIPCIÓ
ACTIVITATS 2019

PORT AVENTURA 2019
FITXA D’INSCRIPCIÓ
Nom

Cognoms

Població

Adreça

Edat
Telf Jove

DNI

N. CatSalut
Telf Pares

Email

Observació

AUTORITZACIÓ PER A PARES – MARES – TUTORS
(OBLIGATORI MENORS DE 18 ANYSt
Favg consiar que:

Jo ........................................................................... amb DNI: .............................................. auiorvizo el meu fll/a ................................
................................................................................... a assvstr a l’activiai ........................................................................................................
organvizada des de l’Àrea de joieniui del Consell Comarcal de l’Ali Empordà. Avxí maievx favg consiar que conec v accepio el
funcvonameni de l’activiai que en cas d’exirema necessviai v daiani la vmpossvbvlviai de coniaciar amb mv delego en l’equvp meige
v en els responsables de l’activiai, la decvsvó de prendre les mesures oporiunes.
Auiorvizo que la vmaige del meu fll/a ............................................................................... puguv aparèvxer en foiografes v/o iídeos
per la dvfusvó de l'activiai v els serievs del Consell Comarcal sense ànvm lucratu, v de forma vndefnvda.
Auiorvizo a fer serivr les meies dades per rebre vnformacvó d’alires activiais*
SIGNATURA de la mare – pare – tutor/a del particpaat:

*Respoasable del traitameat: Coasell Comarial de l’Alt Empordà. Fcaalctat del traitameat: Les dades s'utlctzaraa per a dur a terme l'aitictat c – sc ho autorctza - per
caformar-lo ea ua futur de les aoies aitictats. Legctmaicó: Oblcgaicó legal c ioaseatmeat de l’cateressat mctjaaçaat la preseat autorctzaicó. Les dades sóa oblcgatòrces per a
la gestó que esteu realctzaat. Destaatarcs: Les seies dades ao seraa iedcdes a teriers, aomés ea el ias d'extrema aeiessctat o urgèaica mèdcia les dades es podraa iedcr a
l'equcp mèdci. Iaformaicó Addcicoaal: Per a més caformaicó ioasult la aostra Polítia de Prciaictat a la web www.altemporda.iat. Drets de les persoaes: Podeu aiiedcr a les
iostres dades, reitfiar-les o suprcmcr-les, oposar-ios al traitameat c sol·lcictar-ae la lcmctaicó, eaicaat la iostra sol·lcictud al Delegat de Proteiicó de Dades del Coasell
Comarial de l’Alt Empordà, Carreu Nou, 48, 17600-Fcgueres (Gcroaa), mctjaaçaat la Seu Eleitròacia, o per iorreu eleitròaci a dpd@altemporda.iat

Cal adjuntar
40€ (preu de la activiait
DNI v CaiSalui/Targeia sanviàrva (foiocòpvat

INFORMACIÓ
OFICINA JOVE DE L'ALT EMPORDÀ
C/ Anvcei de Pagès, 2 · aserra@aliemporda.cai · 972 67 37 28

