INSCRIPCIÓ AGENDA D’ESTIU 2017
DADES DEL PARTICIPANT:
NOM I COGNOMS:
DNI:

DATA DE NAIXEMENT:
LOCALITAT:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

TEL. MÒBIL del jove:

TEL. MÒBIL pare/tutor:

ACTIVITATS: marca l’activitat que vulguis realitzar

 Voluntariat amb el camp de treball
Dia i Hora: Dimarts i Dijous, 1 i 3 d’agost del 2017. De 9h a 13 h
Preu : Gratuït
Termini d’inscripcions: fins al 31 de juliol del 2017 a les 15h a l’Oficina Jove de l’Alta Ribagorça.

 Pinta amb Graffiti
Dia i Hora: Dimecres 2 d’agost de 18h a 20.30 h
Preu : Gratuït
Termini d’inscripcions: fins al 1 d’agost del 2017 a les 19:30h a l’Oficina Jove de l’Alta Ribagorça.
Lloc: Paret del poliesportiu Pont de Suert

En cas de menors d’edat:
Jo,( PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL),................................................................................. amb DNI ......................... , amb domicili a
..........................................................................................,. AUTORITZO la participació del meu fill................................................................. en
les activitats organitzades per l’Oficina Jove de l’Alta Ribagorça en el projecte d’Espai Jove. Tanmateix, autoritzo que la
imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies publicades en espais web, filmacions, revistes o publicacions i
presentacions digitals amb la finalitat d’informar, difondre i/o promocionar les activitats i programes pels que s’autoritza
la seva participació.
Signatura del pare o tutor:

Conforme al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i passaran a integrar-se en els fitxers titularitat del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça amb la finalitat de:
-Facilitar-li l'accés i utilització dels recursos oferts pel Oficina Jove de l’àrea de Joventut.
Així mateix li comuniquem que les seves dades no podran ser cedides a tercers sense el seu consentiment exprés, excepte que la legislació vigent ho permeti.
D’altra banda, emplenant aquest formulari vostè ens atorga el seu consentiment per l'enviament de comunicacions electròniques informatives de serveis, notícies,
esdeveniments i altra informació del nostre ens, bé sigui per correu electrònic, postal o fax.
Si no vol rebre aquesta informació, marqui la casella amb una x:
En qualsevol cas podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant escrit dirigit al Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça - Av. Victoriano Muñoz, 48, 25520 El Pont de Suert o a l’adreça de correu electrònic lopd@ccar.ddl.net, juntament amb la seva identificació mitjançant
el DNI.

