FULL D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS DEL CASAL DE JOVES
1a AGENDA JOVE 2018
DATA D’INSCRIPCIÓ:
1r COGNOM:
2n COGNOM:
NOM:

ACTIVITAT (marqueu amb una “X” l’activitat seleccionada):
 ANOTHER RULES. GRUP INSTRUMENTAL I VOCAL PER A JOVES
 KIT KAT TIME (CONVERSA EN ANGLÈS)
 ABDOMINALS HIPOPRESSIUS

DNI:

 ACTIVATE GROUP (DIMARTS, de 18,30 a 19.30 h)

DATA DE NAIXEMENT:

 ACTIVATE GROUP (DIMARTS, de 20 a 21 h)
 ACTIVATE GROUP (DIJOUS, de 18,30 a 19.30 h)

EDAT:

 ACTIVATE GROUP (DIJOUS, de 20 a 21 h)
 ACTIVATE GROUP (DIMARTS I DIJOUS, de 18,30 a 19.30 h)

ADREÇA:

 ACTIVATE GROUP (DIMARTS I DIJOUS, de 20 a 21 h)

POBLACIÓ:

 GUITARRA I
 GUITARRA II

BARRI:

 IOGA

CODI POSTAL:

 PILATES
 SEVILLANES (INFANTIL)

TELEFÒN 1:

 SEVILLANES 0
 SEVILLANES I

TELÈFON 2:

 SEVILLANES II

CORREU ELECTRÒNIC:
NÚM. DE COMPTE IBAN PER A LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DEL REBUT:

__ ____ ____ ____

ES

Signatura

________
Segell de l’Ajuntament de Vallirana

INSCRIPCIONS DEL 8 al 19 DE GENER (PLACES LIMITADES)
Documentació necessària per formalitzar la inscripció:
Fotocòpia del DNI
Número de compte bancari (fotocòpia del primer full de la llibreta bancària on constin les dades bancàries, o bé rebut domiciliat)
Formulari d’inscripció emplenat
Per a les inscripcions de menors:
Fotocòpia DNI del pare/mare/tutor legal
En cas d’inscriure terceres persones (fins a un màxim de 5):
Document d’autorització d’inscripció corresponent de la persona interessada
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NORMATIVA D’ACTIVITATS DEL CASAL DE JOVES
INSCRIPCIONS EN LES ACTIVITATS
- Per obtenir el reconeixement d’inscripció i dret a plaça en una activitat del Casal de Joves cal seguir els següents
passos:
o Emplenar i signar l’imprès d’inscripció en el qual constarà el número de compte on s’emetrà el rebut de
l’activitat.
o Aportar la documentació demandada en l’imprès d’inscripció.
- Durant el procés d’inscripció es donarà als participants el comprovant d’inscripció que hauran de presentar el dia de l’inici
de l’activitat. Aquest document serà indispensable per a la participació en el curs.
- L’alumne pot donar-se d’alta en una activitat, sempre que estigui obert el termini d’inscripcions i quedin places
disponibles; si no, se li donarà la possibilitat d’estar en llista d’espera.
- El preu de l’activitat és únic i no es podrà rebaixar, tot i que la inscripció en una activitat es realitzi una vegada ja iniciada.
- No es permet realitzar canvis d’activitats, una vegada ja iniciades.
- L’alumne és responsable de presentar-se al lloc, el dia i l’hora establerts, per a l’inici del curs o activitat a la qual s’ha
inscrit, sense esperar cap tipus de notificació o confirmació.
BAIXA DE LES ACTIVITATS
- L’alumne pot renunciar a la seva plaça en qualsevol moment fins al dia laboral anterior a l’inici del curs, moment a partir
del qual el pagament no serà retornat.
- En casos excepcionals, si la baixa és durant l’activitat, l’Ajuntament es reserva el dret a valorar en darrera instància la
situació. Caldrà comunicar i justificar al Casal de Joves la baixa, en un termini de tres dies feiners.
- Per donar-se de baixa d’una activitat, cal signar el full de baixa corresponent al Casal de Joves.
MOTIUS D’ANUL·LACIÓ DEL CURS
- El Casal de Joves es reserva el dret d’anul·lar una activitat per motius justificats:
o nombre insuficient de places cobertes
o falta de professor
o falta de condicions materials
o etc.
- En tots els casos en què l’anul·lació d’una activitat es realitzi per part del Casal de Joves, unilateralment, per algun
dels motius abans esmentats, l’import del curs es retornarà en proporció al nombre de classes realitzades i sempre
amb la instància prèvia de l’interessat, presentada a l’Ajuntament, moment en el qual s’iniciarà el procés de
devolució de l’import.
- Si un curs s’anul·la, es notificarà amb la màxima antelació possible a l’alumne pel mitjà que aquest hagi indicat
(telèfon o correu electrònic).
- La signatura implica l’acceptació de la normativa de funcionament i reglament intern del Casal de Joves.
DRETS D’IMATGE
- Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
l’Ajuntament de Vallirana demana el consentiment de qui signa per poder publicar/emetre fotografies/imatges on
aparegui i estigui clarament identificable.
- En el cas de menors d’edat, l’Ajuntament de Vallirana demana el consentiment als pares, mares o tutors legals, per
poder publicar/emetre fotografies/imatges on apareguin els seus fills/filles i on estiguin clarament identificables.
AUTORITZACIÓ ADULTS

AUTORITZACIÓ MENORS D’EDAT

Nom i cognoms
___________________________________________
DNI o passaport
___________________________________________
Autoritzo:
Que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies i/o
imatges corresponents a la 1a Agenda Jove 2018 en
els diversos mitjans de comunicació de l’Ajuntament
de Vallirana.

Nom i cognoms del nen/a _________________________________
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal del nen/a
______________________________________________________
DNI o passaport del pare, mare o tutor/a legal del nen/a
______________________________________________________
Autoritzo:
Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i/o
imatges corresponents a la 1a Agenda Jove 2018 en els diversos
mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Vallirana.

Vallirana, ____ de ___________ de 20___

Vallirana, ____ de ___________ de 20___

Signatura

Signatura del pare, mare o tutor/a legal del nen/a
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