
                                                                                           

FULL D’INSCRIPCIÓ AQUOPOLIS 2019 
Número d’inscripció:____ 

NOM:_________________________ COGNOMS:___________________________________________ 

Edat:____ Data Naixement:_________________Adreça:______________________________________ 

DNI:_______________________Adreça electrònica:_________________________________________ 

Telèfons de contacte :__________________  //_________________  //___________________ 
                                                            (jove)                                 (mare/pare)                                   (tutor/a) 

 

ESPAI A OMPLIR EN EL CAS DELS MENOR D’EDAT* 

Jo, ____________________________________amb DNI_______________ i com a pare, mare o tutor/a 

del noi/a _____________________________________ 

L’autoritzo a participar a la sortida organitzada per Joventut el proper dia 11 de juliol de 2019 a Aquopolis 

la Pineda. 

Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui ser reproduïda i aparegui en publicacions, publicitat i altres 

espais relacionats amb l’activitat. En cas de no estar-hi d’acord fer-ho constar aquí............................ 

-Autoritzo que s’incloguin les dades del meu/va fill/a als canals informatius a fi efecte de rebre informació 

d’activitats organitzades per a joves via sms, whatsapp i correu electrònic. En cas de no estar-hi d’acord fer-

ho constar aquí....................................................................................... 

Accepto que dins del parc aquàtic les activitats són lliures i els monitors/es no están obligats/des a 

supervisar en tot moment el meu fill/a.                                               

 SIGNATURA: 

   

 

 

ESPAI A OMPLIR EN EL CAS DELS MAJORS D’EDAT 

Autoritzo que la meva imatge pugui ser reproduïda i aparegui en publicacions, publicitat i altres espais 
relacionats amb l’activitat. En cas de no estar-hi d’acord fer-ho constar aquí……. 

Autoritzo que s’incloguin les meves dades als canals informatius a fi efecte de rebre informació d’activitats 
organitzades per a joves via sms, whatsapp i  correu electrònic. En cas de no estar-hi d’acord fer-ho constar 
aquí…….                                                                                    
SIGNATURA:                                                 
                               
 

 
 
,  de  de 2019 



 

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), les dades de caràcter personal facilitades s'inclouran en el fitxer “Joventut”, el 
responsable del qual és l’Ajuntament. La recollida i tractament de les seves dades tindrà com a finalitat exclusiva la gestió adequada del servei sol·licitat. Les dades que es sol·liciten resulten necessàries, de 
manera que de no facilitar-les no serà possible la prestació del servei requerit, en aquest sentit, vostè consent expressament la recollida i el tractament de les mateixes per a la esmentada finalitat. No és 
realitzaran cessions al marge de les obligades per llei. En tot cas, pot exercitat els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Punt d’Informació Juvenil on s’ha fet la inscripció. 

 

FITXA MÈDICA SORTIDA AQUOPOLIS 2019 
 

● Pateix alguna malaltia crònica? (al·lèrgia, asma, epilèpsia, etc.)______________________________ 

● Té problemes amb la vista i d’oïda?________ Quins?______________________________________ 

● Té alguna disminució (psíquica,física,sensorial)?__________________________________________ 

● Es posa malalt/a amb freqüència?_____ De què?_________________________________________ 

● Pren alguna medicina especial?___  Quina?____________________________________________  

● Té al·lèrgia a algun medicament o aliment?______________________________________________ 

● Segueix un règim d’alimentació especial? _______________________________________________  

● Observacions:_____________________________________________________________________ 

 

 

       Signatura del/la major d’edat/pare/mare/tutor/a: 

 

 

 

____________________,_____ de______ de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTOCÒPIA TARGETA 

SEGURETAT SOCIAL 
 

 
FOTOCÒPIA D.N.I 

1ª CARA 
 

 
FOTOCÒPIA D.N.I 

2ª CARA 
 


