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FULL D’INSCRIPCIO – CAMPAMENTS BEGET 2016 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Els campaments de Beget són una activitat de lleure educatiu dins el programació de l’espai jove de 

Vilobí d’Onyar, orientada a joves que estan cursant de 1r a 4t ESO. 

Dins els campaments tenim programades diferents activitats com: excursió pel riu, bany als gorgs, nit 

de bivac, rutes d’orientació per grups, jocs de rol, jocs de nit, excursions i descens amb ràpel. En 

l’apartat autorització hi ha un espai on podreu detallar si cal alguna atenció específica per alguna de 

les activitats. 

Infraestructura de l’acampada: tendes de 3 i 4 persones, tenda d’intendència, carpa menjador, 

neveres, fogonets per cuinar, etc. No hi ha lavabo, es construeix una latrina amb els participants. 

La construcció del campament, l’organització i el funcionament general van a càrrec de les persones 

participants. (elaboració dels àpats, tasques de neteja, muntar i desmuntar el campament i 

manteniment de la infraestructura)  

El desplaçament d’anada i tornada a la zona d’acampada va a càrrec dels participants. 

Preu: 

 fins a 1 de maig 210€ (en aquests cas es podrà fer en dos pagaments: 100 a l’abril i 110 al 

maig o juny),  

 del 2 de maig a 15 de juny 230€ per persona amb un sol pagament. 

A partir de l’1 de maig en cas d'anul·lació només es retornarà el 50%.  

En número màxim de cada grup és de 20 participants. 

Seleccioneu l’opció a la qual fa la inscripció: 

joves de 3r i 4t ESO del 25 juny al 3 de juliol 

joves de 2n ESO del 3 al 9 de juliol 

joves de 1r ESO del 10 al 16 de juliol 

Per formalitzar la inscripció cal entregar el full d’inscripció, omplert correctament, i el rebut del 

pagament que s’ha de realitzar a La Caixa: ES33 2100 8139 7022 0002 1993 (assumpte: campaments 

Beget) 

DADES DEL/LA PARTICIPANT 

nom i cognoms: ________________________________________________________________________  

DNI: ________________________________ data de naixement ________________________________  

Adreça: ____________________________ població __________________________________________  

mail de contacte _______________________________________________________________________  

telèfons de contacte: voleu que us envieu la informació per whatsapp? Si  No 

número telf. Persona/lloc número telf. Persona/lloc 
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AUTORITZACIÓ 

 

Jo__________________________________________________ amb DNI ___________________________  

com a mare/pare, autoritzo al meu fill/a  ________________________________________________  

a participar els campaments Beget 2016, que s’organitza des de l’espai jove de l’Ajuntament 

de Vilobí d’Onyar, i faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques 

que calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent. 

autorització per fer fotos 

La Llei del Menor ens obliga a sol·licitar consentiment per a poder publicar aquelles 

fotografies que prenem al llarg dels campaments de Beget 2016 i que serveixen de material 

gràfic de suport per publicacions a la pàgina web, bloc i altres materials de difusió que es 

realitzen al municipi. 

En qualsevol moment poden  revocar aquest consentiment, presentant un escrit a 

l’Ajuntament de Vilobí d’Onya, àrea de Joventut, amb una còpia del seu DNI. 

 AUTORITZA 

 NO AUTORITZA 

a que la imatge del seu fill/a pugui aparèixer en les fotografies i vídeos corresponents a les 

activitats i accions derivades dels campaments Beget 2016 organitzada per l’àrea de 

joventut de l’Ajuntament de Vilobí. Aquest material gràfic pot ser utilitzat a: a la Web 

www.vilobidonyar.cat, el bloc area de joventut, al facebook de l’espai jove, a la revista de 

la Tosquija i amb post noticiables. 

 

Especificacions 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

SIGNATURA: 

 

 

 

Vilobí d’Onyar a  de de 2016 

http://www.vilobidonyar.cat/

