
 
FULL D’INSCRIPCIÓ - LLEURE JOVE 2020 - Breda  

 

Quan: Del 29 de juny al 24 de juliol, tardes de 17 a 20h. 

On: Espai Jove, equipaments públics de Breda, espais oberts i piscina municipal. 

Per qui: joves nascudes entre el 2004 i 2008 en dos grups: 

Grup Junior (2008-2007) - dilluns i dimecres 

Grup Jove (2006-2004) - dimarts i dijous 

Places: 20 places disponibles atorgades per ordre d’inscripció (10 per cada grup). Si acabat              

el termini d’inscripció queden places lliures hi haurà la possibilitat d'inscripció per activitat. 

Activitats: Tallers de graffit, hip hop, percussió, estampació, activitats de lleure, gimcanes,            

dinàmiques de grup, de gestió emocional, excursions, piscina, entre d’altres. 

Inscripcions: fins el 22 de juny via e-TRAM a l’Ajuntament de Breda. 

 

DADES PARTICIPANT 

Nom i cognoms ____________________________________________________  

DNI ___________________________         Data de naixement ___/___/______ 

Domicili __________________________________________________________ 

Codi postal ______________   Població _________________________________ 

Telèfon participant _________________ 

Telèfon mare / pare / tutor/a __________________ 

 

AUTORITZACIÓ 

Jo____________________________________amb Passaport/DNI______________________ 

(nom i cognoms pare/mare/tutor) 

  

Com a:      mare  ▢      pare ▢  tutor/a legal ▢ 

autoritzo a  __________________________________________________________________ 

(nom i cognoms del participant) 

 

a participar del programa Lleure Jove 2020 que ofereix l’Espai Jove de Breda i que es durà a                  

terme en aquest municipi entre 29 de juny i el 24 de juliol així com de totes les activitats que                    

s’hi duran a terme, incloses les activitats de bany i/o natació, els tallers i les excursions. 

Sap nedar: Sí  ▢        No  ▢  

 

En relació a l’edat del o la participant, inscric al meu fill/a al grup:  

 ▢ Grup Junior (2008-2007) - dilluns i dimecres 

 ▢ Grup Jove (2006-2004) - dimarts i dijous 



 
AUTORITZO a les responsables de les activitats, a proporcionar al meu fill/a l’assistència             

sanitària oportuna en cas de necessitat. Igualment, autoritzo a l’hospital i al personal mèdic              

per a administrar el tractament necessari pel seu benestar, intervenció quirúrgica inclosa, si             

fos el cas. Amb el ben entès que contactaran amb nosaltres a la major brevetat possible. 

 

Tanmateix, AUTORITZO a poder portar el meu fill/a al metge o a l’hospital en cotxe               

privat. 

 

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,                    

l’informem que les dades personals incloses en aquesta sol·licitud d’inscripció, les que s'adjunten a la mateixa, amb la                  

finalitat de tramitar la sol·licitud, gestionar la participació dels menors en les activitats de l’entitat i complir amb el seu                    

objecte social. 

En tot cas, podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-se per escrit a:                 

AJUNTAMENT DE BREDA Plaça de la Vila 0, 17400 Breda. 

Assabentat i conforme amb l'exposat en els apartats anteriors, vostè consent i autoritza expressament a l’Ajuntament                

de Breda per tractar les dades personals que voluntàriament facilita, segons les finalitats exposades en aquest escrit. 

 

DRETS D’IMATGE 

▢ DONO 

▢ NO DONO  

el meu consentiment per a l’ús de la imatge del meu fill/a, tutelat/ada (Llei 1/1982, de 5 de                  

maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) per a ser                    

difosa en pàgines web de l’Ajuntament de Breda, les seves pàgines de xarxes socials,              

filmacions destinades a difusió pública, i fotografies per a revistes o publicacions de             

l’Ajuntament.  

 

En tot cas, quedo informat/a que puc exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació             

i oposició, respecte de la informació facilitada, dirigint-me per escrit a: Ajuntament de Breda,              

Plaça de la Vila 9, 17400 Breda. 

 

A Breda, a dia _________ de ________________ de 2020. 

 

Signatura mare, pare, o tutor/a, 

 

 

 

 

 

 



 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

En relació a la situació de pandèmia generada per la Covid-19, declaro sota la meva               

responsabilitat:  

▢ Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que                

accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el            

desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure en/la ____________________________         

participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no              

són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant              

l'activitat.  

▢ Que he sigut informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les                  

actuacions necessàries que poden haver-se de dur a terme si apareix un cas d’un menor d’edat                

amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.  

▢ Que m’encarrego d’aportar les quantitat necessària de mascaretes per en/la           

____________________________ pels dies que duri l’activitat, en cas que així ho requereixi            

l’equip de dirigents. 

▢ Que informaré a l’entitat organitzadora de qualsevol variació de l’estat de salut d’en/la               

____________________________ compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri        

l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.  

  

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, en/la           

________________________________________ compleix els requisits de salut següents:  

▢ Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos,             

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

▢ No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19                

confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies              

anteriors a la realització de l’activitat.  

 

Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per la               

Covid-19:  

▢ Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la                

seva participació en l’activitat. 

 

A Breda, a dia _________ de ________________ de 2020. 

 

Signatura mare, pare, o tutor/a, 


