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INSCRIPCIÓ CURS PREMONITORS/ES CASSÀ DE LA SELVA 2019 
Dies i horaris: Del 15 al 17 d’abril de 2019 | Modalitat intensiu 

Edats: de 15 a 17 anys (nascuts del 2002 al 2004) 

Lloc: casa de colònies Can Bellvitge de Girona 

Inscripcions: fins l’1d’abril a l’Espai Jove l’Escorxador 

Reunió informativa: dilluns 8 d’abril, a les 20h, a l’Espai Jove Escorxador 

Preu: 150 € (amb el carnet Cassà Jove: 135 €) 

 

 Dades del participant 

Nom:      Cognoms:           

Data de naixement:      Curs escolar:        

Adreça:              

CP:     Població:           

Tel.:      Correu electrònic:         

 

 Dades de la família: 

Nom del pare:         DNI      

Nom de la mare:         DNI       

 

 Autorització: 

Jo,        , amb DNI     , com a 

pare /mare /tutor de         , l'autoritzo a participar al curs 

de premonitors/es que tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 d’abril de 2019 a càrrec de l’AEiG La Claca 

a la casa de colònies Can Bellvitge de Girona, accepto les condicions i característiques de 

l’activitat, i faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques que calgui adoptar, en 

cas d’extrema emergència, sota la direcció facultativa pertinent. 

Cassà de la Selva,   de _________ de 2019 

 Signatura del pare/ mare / tutor 

 

 

 

 

 Documentació 

Per poder formalitzar la inscripció cal adjuntar a la inscripció:  

- fotocòpia del DNI 

- fotocòpia de la targeta sanitària 

- fotocòpia del carnet de vacunacions 

 

 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 alimentàries, etc.). 

             

             

              
La comunicació de les dades personals que consten en aquest formulari suposa l'autorització perquè s'incorpori en els fitxers 

automatitzats de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i de l’AEiG La Claca. 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 info@cassajove.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 matrícula 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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