
INSCRIPCIÓ– Sortida al Parc Aquàtic Water World 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Des de l’àrea de joventut de l’ajuntament de Vilobí d’Onyar s’organitza un autocar per anar al 

parc aquàtic Water World, que tindrà lloc el dijous 8 de setembre. 

L’Ajuntament posa el servei d’autocar i de gestió de les entrades. Al llarg del dia els i les joves no 

aniran acompanyats. 

Els i les participants han de fer un bon ús dels serveis i de les instal·lacions, com també tindrà 

especial atenció en la seguretat. 

S’ha de portar DNI i targeta sanitària. 

Dia: dijous 8 de setembre 2016 

Horari 

- Sortida: a les 9:30 hores al pàrquing on es fa la parada de bus de Vilobí d’Onyar de l’IES Santa 

Coloma. 

- Tornada: aproximadament a 18 hores al mateix lloc. 

 

PREU BUS + ENTRADA AL PARC: 15€ per persona 

 

DADES DEL/LA PARTICIPANT 

nom i cognoms: ___________________________________________________________________  

DNI: _____________________________ data de naixement _______________________________  

adreça: _________________________________________________________________________  

població: ________________________________________________________________________  

telèfons de contacte (pare, mare o tutor): __________________  participant  ___________________  

 

 

 

 



AUTORITZACIÓ 

Jo ____________________________________________ amb DNI _________________________  

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

a participar a la sortida al parc aquàtic Water World, que s’organitza des de l’espai jove de 

l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, i faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-

quirúrgiques 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 de l’activitat i que serveixen de material gràfic de suport per publicacions noticiables, 

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’Onyar, Salitja i Sant Dalmai, 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 corresponents a les activitats i 

accions derivades organitzats per l’àrea de joventut de l’ajuntament de Vilobí, Salitja i Sant Dalmai. 

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, amb post noticiables, etc. 

Especificacions (informació que creieu important que sigui necessària) 

 

 

SIGNATURA: 

 

 

 

Vilobí d’Onyar a  de de 2016 

http://www.vilobidonyar.cat/

