
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 dimarts 5 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: dimarts 5 de setembre 2017 

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 

Inscripció: per formalitzar la inscripció heu de fer arribar el full d’inscripció, degudament omplert, a 

l’espai jove o a les oficines de l’Ajuntament. 

El pagament es farà directament en el bus el dia de l’activitat. 

L’organització es reserva el dret de modificació o anul.lació de l’activitat. Si no hi ha un mínim de 25 

participants l’activitat no es portarà a terme. 

 

DADES DEL/LA PARTICIPANT 

nom i cognoms: ___________________________________________________________________  

DNI: _____________________________ data de naixement _______________________________  

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 Water World, que s’organitza des 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. 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, ...). 

Especificacions (informació que creieu important que sigui necessària) 

 

 

SIGNATURA: 

 

 

 

Vilobí d’Onyar a  de de 2017 

http://www.vilobidonyar.cat/

