
ESQUIADA A VALLTER2000
Dia 30 de gener de 2016

DADES

Nom             Edat

Cognoms

Adreça   

Població      C. Postal

DNI              Telèfon

E-mail 

BUS + ASSEGURANÇA + FORFET= 35€   NOMÉS BUS anar i tornar 15€

FAIG CONSTAR

• Que he rebut el full informatiu, que conec, i que accepto el funcionament de l’activitat.
• Que en cas de necessitat, i davant la impossibilitat de contactar amb els familiars delego en

l’equip mèdic i en els responsables de l’activitat, la decisió de prendre les mesures adients.
• Que en cas d’accident, la assegurança dels forfets inclou els primers auxilis,  l’assistència,

evacuació en pista, ambulància, visita i  tractament mèdic d’urgència. I que el tractament
posterior a l’accident anirà a càrrec de les assegurances particulars de cada  participant.

• Que els menors de 14 anys han de venir acompanyats de pare, mare i/o tutor i aquest/a serà
el responsable dels menors.

• Que la meva imatge i/o les meves dades podran ser utilitzades per a la difusió d'aquesta o
futures activitats. En cas contrari, indicar-ho expressament: No 

PAGAMENT i INSCRIPCIÓ

Figueres: Podeu portar els 15 o 35 € ens metàl·lic, juntament amb una fotocopia de la tarja sanitària
i el DNI, i el full d'inscripció.

AUTORITZACIÓ PER A PARES – MARES – TUTOR  (OBLIGATORI MENORS DE 18 ANYS)
                                   

Jo .................................................................................... amb DNI: ............................... autoritzo el meu fill /a
meva filla .......................................................................................................................................  a assistir a la
esquiada a Vallter2000 del dia 24 de gener, organitzada per Viatges Viñolas.

SIGNATURA del pare – mare – tutor/a del participant:   

Organitza: Col·labora:

OFICINA DE JOVENTUT FIGUERES – ALT EMPORDÀ 
C/ Anicet de Pagès, 2 · 

asanchez@altemporda.cat · 972 67 37 28 

ESPAI JOVE DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Convent de Santa Clara, C/Carbonar, 2
joventut@castello.cat · 972 15 86 43.
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