
 

 

 
INSCRIPCIÓ, AUTORITZACIÓ I DRETS D’IMATGE  
CURS PREMONITOR/A DE LLEURE 2022 
  
Dies i horari: 25, 26 i 27 de juliol de 2022 (intensiu casa de colònies) 
Lloc: Casa de colònies Sant Martí de llémena  
Edats: 15 a 17 anys (nascuts entre el 2005 i 2007)   

 
 

Dades de la persona participant 
 

Nom:________________________________Cognoms:____________________________
Data de naixement:_____________________ Curs escolar:________________________ 
Adreça:__________________________________________________________________ 
CP:____________Població:__________________________________________________ 
Telèfon/s de contacte:______________________________________________________ 
Correu electrònic:__________________________________________________________ 
 

 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ASSISTIR A L’ACTIVITAT : 
 
Per tal formalitzar del tot la inscripció necessitem que ens envieu via correu electrònic 
(info@cassajove.cat) la següent documentació: 

 
- Fotocòpia de la targeta sanitària 
- Fotocòpia del DNI/NIE 
 

 

 
Autorització 

 
(a omplir pels pares o tutors)  

................................................................................., amb DNI .............................................., 
autoritzo ......................................................................... a assistir al curs de premonitors/es 
de lleure durant els dies 25, 26 i 27 de juny de 2022 i a participar en totes les activitats 
programades en les condicions establertes, i faig extensiva aquesta autorització a les 
decisions mèdiques que calgui adoptar, en cas d’emergència, sota la direcció facultativa 
pertinent. 
  
  

Cassà de la Selva, .......... de .................. de 2022 
 
 
 
 
Signatura del pare/ mare / tutor:   

 
 
 
 

 

 
  



 

 
Cessió de drets d’imatge (a omplir pels pares o tutors) 
 
L’Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i l’Agrupament Escola i Guia La 
Claca disposen de mecanismes de comunicació per donar a conèixer les entitats 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 
de les activitats pròpies de les institucions com pot ser, en aquest cas, el Curs de 
Premonitor/a de Lleure. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut per llei, l’equip 
organitzador de l’activitat demana el consentiment als pares, mares o tutors legals poder 
publicar fotografies on apareguin els i les menors. 
 
Per mitjà del present document, jo......................................................................... (Nom i 
cognoms del/la pare, mare o tutor/a legal) amb DNI número 
.........................................................................,  
 
 

    Atorgo        NO  atorgo 
 
 

a l’Ajuntament de Cassà de la Selva i a l’Agrupament Escolta i Guia La Claca, 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 les dues 
institucions organitzadores; d’acord amb la llei orgànica 1/1982. 
  
 
 
 
 
Signatura del pare/ mare / tutor: 

 
 

 
 
 
 
Observacions:  
Escriviu en aquest espai totes aquelles dades sobre el noi/ noia que considereu 
importants que estiguin en coneixement dels monitors (medicacions, al·lèrgies, 
intoleràncies, etc.).  
............................................................................................................................. ................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................ 

............................................................................................................................................................. 
 

 

 

 
  
La comunicació de les dades personals que consten en aquest formulari suposa l'autorització perquè s'incorpori en un fitxer automatitzat 
de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d'acord amb les disposicions de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir el dret d'accés, 
modificació i cancel•lació de les dades adreçant-vos personalment a l'Ajuntament de Cassà de la Selva o mitjançant l'adreça de correu 
joventut@cassa.cat.  
En compliment del que regula la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la 
formalització de la quota, autoritzarà que els alumnes puguin ser fotografiats en les activitats que organitzi l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva i que aquestes puguin ser publicades a la pàgina web i/o a altres publicacions editades per l’Ajuntament de Cassà.  
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