EL FAR D’EMPORDÀ
JOVENTUT

PLANETA MÀGIC DE NIT
DISSABTE 23 DE MARÇ DE 21H A 00H
INFORMACIÓ: donada la demanda d’un grup de joves del Far d’Empordà, de passar una vetllada a
l’establiment Planeta Màgic, l’Ajuntament del Far accedeix a subvencionar bona part d’aquesta
activitat que consisteix en l’ús de l’esplai de forma exclusiva pels joves del Far, un sopar en format
pica pica, i tanta aigua com necessitin. La quota per a poder-hi participar és de 5 € que s’ha de fer
efectiva a l’Ajuntament juntament amb aquesta fitxa d’inscripció abans del dimarts 14. L’arribada a les
9h i la recollida a les 00h és a càrrec de cadascú. L’establiment es fa càrrec de l’organització de tota
l’activitat així com dels monitors que estaran durant tota l’estona a l’establiment. És una activitat
lliure. Els pares i mares són lliures de quedar-s’hi.

FITXA D’INSCRIPCIÓ
Nim

Cigeim

Piulacvó

Adreça

Edai
Telf Jiie

DNI

N. CaiSalui
Telf Pare

Emavl

Ou eriacvó

AUTORITZACIÓ MARE – PARE- TUTOR
(iulvgaiirv meeir de 18 aey )
Ji .................................................................................................amu DNI .....................................................auiirvizi el meu fll/ la meia
flla ...................................................................................... a a v tr a l’activiai ............................................................................................
primiguda de de l’Àrea de Jiieeiui de l’Ajueiameei de El Far d’Empirdà v/i Cie ell Cimarcal de l’Ali Empirdà. Avxí maievx favg cie iar
que cieec v accepii el fuecvieameei de l’activiai v que ee ca d’exirema eece viai v daiaei la vmpi vuvlviai de cieiaciar amu mvt delegi
ee l’equvp meige v el re pie aule de l’activiait la decv vó de preedre le me ure ipiriuee .
Auiirvizi que la vmaige del meu fll la meva flla pugui aparèixer e ototgrafee i/i iídei de dvfu vó de l’activiai v de l’Ajueiameei del Far
d’Empirdà v/i Cie ell Cimarcal de l’Ali Empirdà ee e àevm lucratu.  NO
Auiirvizi a fer erivr le meie dade * per a reure vefirmacvó d’alire activiai primigude per l’Àrea de Jiieeiui de l’Ajueiameei del
Far d’Empirdà v/i del Cie ell Cimarcal de l’Ali Empirdà.  NO
*Responsables del tractament: Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Ajuntament del Far d’Empordà.
Finalitat del tractament: Les dades s’utlittaran per a dur a terme l’actiitat ii si s’autoritta per a informar-lo en un futur de les noies actiitats. Leeitmació: Oblieació leeal i
consentment de l’interessat mitjançant la present autorittació. Les dades són oblieattries per a la eestó que esteu realittant. Destnataris: Les seises dades no seran
cedides a tercersi només en el cas d'extrema necessitat o ureència mèdica les dades es podran cedir a l'equip mèdic. Informació Addicional: Per a més informació consult l a
nostra Polítca de Priiacitat a la web www.altemporda.cat i a l’Ajuntament del Far d’Empordà. Drets
de les persones: Podeu accedir a les iostres dadesi retrar-les-les o suprimir-lesi oposar-ios al tractament i sol·licitar-ne a limitaciói eniiant la iostra sol·licitud al Deleeat de
Protecció de Dades del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (dpd@altemporda.iat) o de l’Ajuntament del Far d’Empordà.
DATA:
SIGNATURA:

Cal adjuntar:
5€ (preu de la activiait uuieecvieada ee pari per l’Ajueiameei)
DNI v CaiSalui/Targeia aeviàrva (fiiicòpva)

+ INFORMACIÓ
AJUNTAMENT EL FAR D’EMPORDÀ - 972 51 11 08
aamer@altemporda.cat - 626045665 (Anna Amer - Tècnica de joventut)

