
INSCRIPCIÓ– Colònies de Nadal a Mas Batllori 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Des de l’àrea de joventut de l’ajuntament de Vilobí d’Onyar s’organitza unes colònies de Nadal a la 

casa Mas Batllori, els dies 27, 28 i 29 de desembre. Activitat orientada a joves 

de 1r a 3r ESO del municipi de Vilobí d’Onyar. 

Casa de colònies Mas Batllori: http://www.masbatllori.com/instal-lacions  

El PREU de l’activitat és de 90€ per persona. 

El preu inclou dues pensions complertes i les activitats que es realitzaran al llarg de les colònies. 

Els desplaçament d’anada i tornada a la casa de colònies van a càrrec dels participants. 

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

també tindrà especial atenció en la seguretat. 

Els i les participants han de portar DNI i targeta sanitària (originals). 

Inscripció: 

 Omplir, presentar el full d’inscripció a l’espai jove i presentar el full de pagament. 

 Fer el pagament a la caixa: ES33 2100 8139 7022 0002 1993 (assumpte: sortida de Nadal) 

 Inscripció fins el 16 de desembre. En cas d'anul·lació només es retornarà el 50%.  

 

DADES DEL/LA PARTICIPANT 

nom i cognoms: ___________________________________________________________________  

DNI: _____________________________ data de naixement _______________________________  

adreça: _________________________________________________________________________  

població: ________________________________________________________________________  

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

 

http://www.masbatllori.com/instal-lacions


AUTORITZACIÓ 

Jo ____________________________________________ amb DNI _________________________  

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

a participar a les colònies de Nadal a Mas Batllori, 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/

