EL FAR D’EMPORDÀ
JOVENTUT

TALLER DE CUINA
DIMECRES 10 ABRIL DE 18H A 20H
L’ESCOLA D’HOSTALERIA DE L’ALT EMPORDÀ - FIGUERES
INFORMACIÓ: Donada la demanda d’un grup de joves del Far d’Empordà, de fer un taller de cuina,
l’Ajuntament del Far subvenciona aquest taller. Per causes de logística, de sanitat i d’organització el
taller es farà a l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà ubicada a l’Avd. Ma Àngels Anglada, 15, de
Figueres, amb telèfon 972 52 55 56. L’arribada al lloc de l’activitat a les 18h i la recollida a les 20h és a
càrrec de cadascú.
L’activitat és exclusiva per a joves del Far, és gratuïta, però requereix que s’entregui aquesta inscripció
a l’ajuntament abans del dia 1 d’abril per tal de poder formalitzar el compromís amb l’Escola.
L’Escola d’Hostaleria es fa càrrec de l’organització de tota l’activitat així com dels professors que
estaran durant tota l’estona a l’establiment. És una activitat dirigida.

FITXA D’INSCRIPCIÓ
Nom

Cognoms

Poblatió

Adreça

Edat
Telf Jove

DNI

N. CatSalut
Telf Pares

Email

Observatió

AUTORITZACIÓ MARE – PARE- TUTOR
(obligatori menors de 18 anys)
Jo .................................................................................................amb DNI .....................................................autoritzo el meu flll la meva
flla ...................................................................................... a assistir a laattivitat ............................................................................................
promoguda des de laÀrea de Joventut de laAjuntament de El Far daEmpordà ilo Consell Comartal de laAlt Empordà. Així mateix faig tonstar
que tonet i attepto el funtionament de laattivitat i que en tas daextrema netessitat i davant la impossibilitat de tontattar amb mi, delego
en laequip metge i els responsables de laattivitat, la detisió de prendre les mesures oportunes.
Autoritzo que la imatge del meu fll la meva flla pugui aparèixer e ototgrafee i/o vídeos de difusió de laattivitat i de laAjuntament del Far
daEmpordà ilo Consell Comartal de laAlt Empordà sense ànim lutratiu.  NO
Autoritzo a fer servir les meves dades* per a rebre informatió daaltres attivitats promogudes per laÀrea de Joventut de laAjuntament del
Far daEmpordà ilo del Consell Comartal de laAlt Empordà.  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:

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

