FULL D’AUTORITZACIONS: ESTADES MARINES PER A JOVES
Camp de Treball Vies Braves 2020
Dades del participant
Nom i Cognoms:___________________________________________________________________
Data de naixement:________________________________________________________________________________
Adreça:________________________________________Població:___________________Codi postal:______________
Telèfon 1:_______________________Telèfon 2:_________________________________________________________
Correu electrònic:__________________________________________________________________________________

Selecció de data
▢ 28 de juny a 12 de juliol

▢ 18 a 1 d’agost

Selecció de municipi
▢ Llançà

▢ Tossa de Mar

Pagament
TOTAL A PAGAR

450€

*La inscripció no serà efectiva fins que no es realitzi el pagament de l’import total.
*El 10% de descompte per inscripcions anticipades està inclòs en aquest preu.

Autoritzacions
Autoritzo al menor, les dades del qual consten més amunt, a participar a totes les activitats programades en el camp de
treball en el qual s’inscriu.
Incloent:
Banyar-se i fer snorkel al mar en les diverses activitats previstes.
Restar sense vigilància durant les hores de temps lliure podent caminar pels carrers del municipi.

Tanmateix l’autoritzo expressament a ser transportat amb un vehicle privat en cas d’emergència o accident per a rebre
atenció mèdica.

Autoritzo a les següents persones a
recollir el menor un cop finalitzat el
camp de treball:

Nom/DNI:
Nom/DNI:
Nom/DNI:

Estic interessat/da en rebre informació sobre les activitats realitzades per:
Xatrac

Vies Braves

Firma del pare/mare/tutor:

Nom i Cognom de qui firma:
DNI de qui firma:
Data: __________de __________________ del 2020.
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Les dades contingudes en aquesta fitxa seran tractades amb la màxima confidencialitat tal i com disposa la normativa vigent en relació a la Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquest
camp de treball està organitzat per l'Associació Mediambiental XATRAC i Anèl·lides, serveis ambientals marins amb la col·laboració de Vies Braves i la Diputació de Barcelona. De conformitat
amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l'Estat número 298, de 14.12.1999), les dades subministrades quedaran
incorporades a un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament amb la finalitat descrita. Es podran exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació en compliment d'allò
que estableix la LOPD, o simplement per a qualsevol consulta o comentari personal al respecte, mitjançant la tramesa d'una notificació de correu electrònic a l'adreça amxatrac@gmail.com
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