
 

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ SOBRE RODES 

DADES DEL/LA JOVE 

NOM I COGNOMS: 

EDAT: 

DATA DE NAIXEMENT: 

ADREÇA: 

POBLACIÓ:      CODI POSTAL: 

DNI/NIE/PASSAPORT: 

TELÈFON 1:      TELÈFON 2: 

NUM. TARGETA CATSALUT: 

AUTORITZACIÓ: 

Jo, en/na.............................................................................................................................. amb 

DNI/NIE/Passaport............................. i telèfon.................................... com a mare/pare/tutor 

autoritzo en/na.................................................................... a participar a l’activitat “SOBRE 

RODES” organitzada per l’Ajuntament de Palafolls el 3 de juliol de 2021.  

A causa de la situació actual jo, en/na...................................................................................... com 

a mare/pare/tutor em comprometo a realitzar les comprovacions de salut establertes al meu 

fill/a, cada dia abans de l’inici de l’activitat. 

 

AUTORITZO als responsables de l’activitat a proporcionar al meu fill/a l’assistència 

sanitària oportuna en cas de necessitat i 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 amb la major brevetat possible). Tanmateix, a poder portar 

el meu fill/a al metge o a l’hospital en cotxe privat. 

 

 



 

 

 AUTORITZACIÓ D'ÚS D’IMATGES 

JOVES FINS A 13 ANYS (EMPLENAR PARE/MARE/TUTOR.) 

Jo, en/na........................................................................................ amb 

DNI/NIE/Passaport...................................... i telèfon................................................... com a 

pare/mare/tutor d’en/na............................................................................ amb 

DNI/NIE/Passaport..................................... i data de naixement......../......../.......... 

 

AUTORITZO al Local Jove Can Batlle i, a l’Ajuntament de Palafolls a l’ús de la imatge del 

meu fill/a, tutelat/da per a ser reproduïda en pàgines web del propi Local Jove i/o de 

l’Ajuntament, així com també a les seves Xarxes Socials, en les que informa sobre les seves 

activitats, així com a filmacions destinades a la difusió pública. 

 

JOVES DE 14 ANYS O MÉS (EMPLENAR PEL/LA JOVE) 

En/na......................................................................................... amb 

DNI/NIE/Passaport...................................... i data de naixement............/........./........... 

 

AUTORITZO al Local Jove Can Batlle i, a l’Ajuntament de Palafolls a l’ús de la meva imatge 

per a ser reproduïda en pàgines web del propi Local Jove i/o de l’Ajuntament, així com també a 

les seves Xarxes Socials, en les que informa sobre les seves activitats, així com a filmacions 

destinades a la difusió pública. 

 

 

.............................................................. a ............. de/d’................................ 20........... 

 

Signat (mare/pare/tutor legal): 

 

Signat (Jove de 14 anys o més): 


