
FULL D’AUTORITZACIÓ A LES ACTIVITATS DEL PIN 2019 A L’ESPAI JOVE EL TOC

Activitat: PIN 2019 

Dies: 23, 24, 27 i 28 de desembre de 2019 Horari de l’activitat: de les 10 a les 13.30 h 

Lloc: Espai Jove El Toc i la plaça de l’aparcament del sindicat.

Activitat gratuïta. Aforament limitat.

DADES

Cognoms i nom Data de naixement Curs                Centre

       5é   é   1r ESO  r ESO   2n ESOn ESO

Adreça Codi postal Població

Telèfon fix Telèfon mòbil Telèfon d’urgència Adreça electrònica

INFORMACIÓ MÈDICA

Pateix alguna al·lèrgia?_______________________ Sí    No    A què?   _____________________

Pateix actualment alguna malaltia?______________ Sí    No    Quina?   _____________________

Altres aspectes mèdics a comunicar:

____________________________________________________________________________________________

Les activitats del PIN 2n ESO01r ESO  9 inclouen taller de cuina.

AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ.  

En/na ........................................................................................... amb DNI número .........................................,

autoritzo al meu fill/a assistir al PIN2n ESO01r ESO  9 els dies 2n ESO3, 2n ESO4, 2n ESO7 i 2n ESO8 de desembre de 2n ESO01r ESO  9.

AUTORITZACIÓ RECOLLIDA

Sí  No  AUTORITZO al meu fill/a a marxar del PIN 2n ESO01r ESO  9 sol.

En cas de marcar no especifiqueu qui vindrà a recollir l’infant/jove 

En/na ......................................................................................... amb DNI número ..........................................

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES

Sí  No  AUTORITZO que la seva imatge pugui ser enregistrada a través de fotografies o gravacions 

durant la realització d’aquesta activitat organitzada per part del l’Ajuntament de Caldes de Montbui a l’Espai 

Jove El Toc i, que es pugui publicar a les seves pàgines web, publicacions, revistes, memòries d’activitats i 

qualsevol altra mitjà audiovisual de comunicació pública de l’Espai Jove El Toc i l’Ajuntament, sempre que la

seva difusió tingui la finalitat donar a conèixer les activitats d’aquest equipament juvenil.

Nom i cognoms del tutor/a legal Signatura DNI 



TRACTAMENT DE DADES 

D’acord amb la Llei orgànica de protecció de dades de Caràcter Personal 1r ESO  5é   /1r ESO  999, de 1r ESO  3 de desembre, us informem 

que les vostres dades personals facilitades en aquesta inscripció, i totes aquelles que es generin a partir d’ara, seran 

incorporades a un fitxer amb finalitats administratives. Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició a l’emmagatzematge de les dades adreçant una instància a la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Caldes 

de Montbui.


