CAMPAMENT DE RIBELLES 2019 - FULL D’INSCRIPCIÓ i DADES.
DADES DEL PARTICIPANT
Nom i cognoms:........................................................................................................
Adreça:.........................................................CP......................POBLACIÓ.................
Telèfon:..................................................... e.mail:.......................................................
DATA DE NAIXEMENT:....................................
CONTACTE EN CAS D’URGÈNCIA
Durant l’activitat, en cas d’urgència, aviseu a (indiqueu el nom )
1 .....................................................................................Tel......................................
2 .....................................................................................Tel.........................................
3 ....................................................................................Tel..........................................
Observacions:..............................................................................................................
................................................................................................................................................

Nom:.................................................................................DNI:.......................................
Autoritzo el meu fill/a a participar a l’Estada Esportiva de Ribelles 2019 en les condicions
establertes, i faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que
calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent.
Així mateix, declaro que el/la participant no presenta cap dificultat que impedeixi una normal
relació en grup.
.................................., de.......................de 2019

Signatura:

Aquest document només té validesa pel campament del 2019. En acabar-lo es destruirà.

CAMPAMENT DE RIBELLES 2019 - FULL D’INSCRIPCIÓ i DADES.
DADES MÈDIQUES ( a omplir pel metge de capçalera)
Nom:....................................................................................... llicenciat/da en medicina i col·legiat
amb el número:................................. ha reconegut en/na ........................................................

...............................................amb els resultat següent:...............................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Així mateix certifica que esta vacunat segons la normativa sanitària vigent.
........................, ...........de ...............................de 2019
Signatura i segell

OBSERVACIONS
Feu constar en aquest espai tot allò que creieu important que coneguin els monitors de l’activitat.
(medicaments, tractaments, dietes, al·lèrgies, peculiaritats,...)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Per fer efectiva aquesta inscripció, us cal la confirmació i que ingresseu 400 € al
compte de La Caixa 2100 4269 51 21 00106437, indicant el nom del participant
que s’inscriu.
PORTEU AQUEST FULL OMPLERT EL DIA DE MARXAR, JUNTAMENT AMB LA
FOTOCÒPIA DE LA VOSTRA TARJETA SANITÀRIA O SIMILAR.
Trobaràs més informació a la nostra pàgina web. Si no l’has fet, pots fer la preinscripció directament allà, sempre que hi hagi places.
http://cesjll.com/web/index.htm

Aquest document només té validesa pel campament del 2019. En acabar-lo es destruirà.

CAMPAMENT DE RIBELLES 2019 - FULL D’INSCRIPCIÓ i DADES.
Cessió d'ús de drets d'imatge
La Colla excursionista Sant Julià del Llor, organitzadora del
Campament de Ribelles, disposa de mecanismes de comunicació
per donar a conèixer l'activitat tant a Internet, a través de la pàgina web i
xarxes socials, com a través de materials divulgatius en altres suports
(cartells, fotografies, tríptics...). Amb aquestes eines s’informa i es fa
difusió del Campament. Aquesta difusió es fa a través d’imatges on
apareixen els participants al Campament
individualment o en grup realitzant les activitats.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut per llei, l’equip
dirigent de la Colla, demana el consentiment als pares, mares o tutors
legals per poder publicar fotografies on apareguin els menors.
Per mitjà del present document, jo, _______________________________

(Nom i cognoms del/la pare, mare o tutor/a legal)

________________________amb DNI número____________________,atorgo a la
Colla excursionista Sant Julià del Llor, amb NIF número G17485897
d’acord amb la llei orgànica 1/1982 autoritzo el dret i permís per a captar,
enregistrar, usar, publicar, i distribuir imatges
d'en/na:___________________________________________________________
(Nom i cognoms del/la menor)

o en les quals ell/a estigui inclòs o inclosa, a través de qualsevol mitjà de
comunicació de la nostra entitat.
Signatura

A __________________, ____ de________ del 2019
Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers de la Colla
excursionista Sant Julià del Llor únicament amb la finalitat de tenir les
dades actualitzades en el cens propi. En compliment de la Llei Orgànica
15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el
dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició quan ho cregueu oportú.

Aquest document només té validesa pel campament del 2019. En acabar-lo es destruirà.

