
BRIGADA JOVE 2018 FITXA D'INSCRIPCIÓ

NOM i COGNOMS: ........................................................................ DNI: .........................................................

DATA NAIXEMENT: ......./......./....... EDAT: ................................. Nº  CATSALUT: .........................................

POBLACIÓ: .................................... ADREÇA: ..................................................................................................

TEL (PARE-MARE): ............................ MÒBIL  .............................. E-MAIL: ...................................................

ESTUDIS REALITZATS: ..........................................................................................................................................

ALTRES CURSOS i/o FORMACIÓ: .........................................................................................................................

INTERESSOS:  .......................................................................................................................................................

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

      FOTOCOPIA DEL DNI              FOTOCOPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA

AUTORITZACIÓ PER A PARES – MARES – TUTORS    (OBLIGATORI MENORS DE 18 ANYS)

Jo.............................................................................................................amb DNI:............................................. autoritzo al meu fll / flla
................................................................  a partiipar en el Projeite de Brigada Jove 2018 organitzat pel Consell Comarial de l’Alt
Empordà. Així mateix faig ionstar que ionei i aiiepto el funiionament del projeite i que en ias d’extrema neiessitat i davant la
impossibilitat de iontaitar amb mi delego en l’equip metge i en els responsables de l’aitvitatt la deiisió de prendre les mesures
oportunes.

Donat que el dret de la pròpia imatge està reionegut a l’artile 18.1 de la Consttuiió i regulat per la llei orgàniia 1/1982t de 5 de
maigt sobre el dret  d’honor t a la intmitat personal i familiar i a la pròpia imatget l’organitzaiió demana també l’autoritzaiió del
parest mares o tutors legals  per poder publiiar  fotografes/o vídeos on apareguin els seus flls o flles.

Autoritzo que la imatge del meu fll/a ............................................................................................ pugui aparèixer en fotografes i/o
vídeos iorresponents a les aitvitats del Consell Comarial de l'Alt Empordà.

Autoritzo al meu fll/flla ............................................................................   a que pugui ser transportat en iotxe o en qualsevol altre
tpus de vehiile pels responsables del Projeite de Brigada Jovet organitzat pel Consell Comarial de l’Alt Empordà. A prendre part en
els trasllats que siguin neiessaris pel bon funiionament del projeite i sempre que siguin les destnaiions ioniretes que maria el
projeite i que són afns a la tasia que s'ha de desenvolupar.

SIGNATURA del la mare  - pare  - tutor/a del partiipaat:

Data i lloi:


	AUTORITZACIÓ PER A PARES – MARES – TUTORS (OBLIGATORI MENORS DE 18 ANYS)

