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FULL D’INSCRIPCIO - CAMPAMENTS BEGET 2017 

El campament de Beget és una activitat de lleure educatiu dins el programació de l’espai jove de 

Vilobí d’Onyar. Orientada a joves que estant cursant 1r d’ESO a 1r de Batxillerat del municipi. 

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

de bivac, jocs de nit, descens en ràpel i visita al poble de Beget. En l’apartat autorització hi ha un 

espai on podreu detallar si cal alguna atenció específica referent a 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: 

 210€ per persona si es realitza abans del 31 de maig 

 230€ per persona de l’1 al 15 de juny 

En cas d'anul·lació només es retornarà el 50%. 

Inscripció al següent grup(marcar l’opció a la qual s’inscriu): 

Joves 2003-04 del 25 de juny a l’1 de juliol. 

Joves 2002 del 2 al 8 de juliol. 

Joves 2000-01 del 9 al 15 de juliol. 

Si no hi ha un mínim de participants l’activitat no es portarà a terme. El límit places són de 25 per la 

primera tongada (del 25 de juny a l’1 de juliol) i de 19 les restants. 

Per formalitzar la inscripció cal entregar, a l’espai jove, 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 2017, que s’organitza des de l’espai jove de l’Ajuntament 

de Vilobí d’Onyar. 

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries 

adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa així com el trasllat del menor 

a l'hospital més proper amb el corresponent ús de vehicle privat (llogat o de propietat de 

l'entitat) no urgent ni especialitzat en el cas de necessitar atenció mèdica. Dono també el 

meu consentiment a permetre que el menor rebi petites cures i medicaments com 

analgèsics, antipirètics i antiinflamatoris, de formulació infantil i que es lliuren, sense recepta, 

per part dels dirigents de l'activitat. 

 

autorització imatge i veu 

L’espai jove i l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar disposa d’espais de comunicació i difusió, 

inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les activitats que 

es porten a terme. 

En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en 

grup, joves realitzant l’activitat esmentada. 

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està 

regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa l’espai jove de Vilobí d’Onyar 

demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on 

surtin els seus fills que hi siguin  clarament identificables. 

 AUTORITZO NO AUTORITZO 

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 2017 organitzada per l’àrea de 

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

www.vilobidonyar.cat, en plataformes d’internet no administrades pel propi Ajuntament 

(facebook, youtube, ...) i altres materials divulgatius (Tosquija, cartells, ...). 

 

  

http://www.vilobidonyar.cat/
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Especificacions 

informacions d’interès pel desenvolupament de l’activitat. 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

Fitxa de Salut 

Autoritzo als responsables de les activitats per a proporcionar al meu fill/a, tutelat/ada 

l’assistència sanitària oportuna en cas de necessitat. Igualment, autoritzo 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 a la major 

brevetat possible 

 si no 

Tanmateix, AUTORITZO a poder fer desplaçaments per motius sanitaris no especialitzats. 

 si no 

CONFIRMO que el meu fill/a, tutelat/ada, està vacunat/ada d’acord amb el Calendari de 

Vacunacions Sistemàtiques de Catalunya: 

 si no 

En cas de faltar alguna vacuna: Quina? .............................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Malalties que té sovint? ...........................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Malalties que ha tingut últimament? ....................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Pren algun medicament? .......................................................................................................................  

Quina dosi ...................................................................................................................................  

Altres observacions sobre malalties, al.lèrgies o atencions especials que cal tenir en compte: 

 ....................................................................................................................................................................   

 ....................................................................................................................................................................  

En cas de tractament mèdic crònic, adjuntar recepta signada amb posologia. 
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Protecció de dades 

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals incloses en aquesta 

sol·licitud d’inscripció, les que s'adjunten a la mateixa, i totes aquelles que s'obtinguin com a 

conseqüència de la relació amb l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar seran incorporades en un 

fitxer propietat d’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud, 

gestionar la participació dels menors en les activitats de l’entitat i complir amb el seu objecte 

social. 

En tot cas, podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, 

dirigint-se per escrit a: L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Trav. Casa de la vila núm. 1 de Vilobí 

d’Onyar 

 

Assabentat i conforme amb l’exposat en els apartats anteriors, vostè consent i autoritza 

expressament a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per tractar les dades personals que 

voluntàriament facilita, segons les finalitats exposades en aquest escrit. 

 

SIGNATURA del pare, mare o tutor/a 

 

 

 

 

Vilobí d’Onyar a data de de 2017 

 

 

 


