INSCRIPCIÓ ESQUIADA JOVE DE LLIÇÀ D’AMUNT
Estació d’Esquí La Masella, 10 de març 2018
DADES PERSONALS
Nom : __________________________________________________________ DNI:____________________
Adreça: ________________________________________ Municipi _________________________________
Data de naixement: _________________ Edat _______ Telèfon del/la jove ________________________
Correu electrònic: _________________________________________________________________________
Telèfons de contacte: (casa) ____________________ / (mare) ____________________
(pare) ___________________ / (altres) ____________________

ESQUIADA JOVE 2018
DIA: 10 DE MARÇ DE 2018

LLOC: Estació d’Esquí La Masella

Preu: 31€ per participant (joves de 14 a 30 anys)
El preu inclou:
 Transport en autocar
 Forfait
 Assegurança
 Peatge del Túnel del Cadí (aprox. des de 25,42 € a 30,49 €)
*Lloguer de material (Opcional)
Preu: 20€ Inclou: Pals, botes, esquí o snow i casc
Esquí

Alçada: ________ Pes:_________ Nº de peu: _________

Snow

Alçada: ________ Pes:_________ Nº de peu: _________

*Quin és el teu nivell?
Debutant (primer cop)

Iniciat

Avançat

Expert

NORMATIVA
 Es recomana portar el casc, ben posat i cordat, i portar els pals ben penjats per no perdre’ls.
 El material llogat és responsabilitat de qui el lloga. En cas de pèrdua serà aquesta mateixa persona
qui haurà de pagar el material perdut.
 Cal tenir clar el nivell de coneixement d’esquí que tenim i actuar en conseqüència.
 No està permès esquiar fora de les pistes habilitades per fer-ho.
 Es recomana que, per esquiar per les pistes, es vagi sempre en grup amb un mínim de tres persones
(anant-se esperant i vigilant que tothom ens segueixi).
 Durant les hores d’esquí hi haurà un monitor/a del grup per qualsevol cosa que necessiteu, a un
punt de trobada establert. El telèfon de contacte de l’organització és:


Tel: 673 930 937

 Cal estar al cas dels horaris i funcionament que s’estableixin amb el grup durant tot el dia (hores,
punts de trobada, etc.).
 Qualsevol comportament inadequat de la conducta del/la jove, i els danys i perjudicis que se’n puguin
derivar, seran única i exclusivament responsabilitat seva. Els monitors/es vetllaran per l’organització i el
bon funcionament de la sortida.
 El cost de l’esquiada inclou l’assegurança. Aquesta és vàlida únicament dins de les pistes d’esquí.
Qualsevol accident que passi fora dels llocs autoritzats és responsabilitat del jove.

 L’incompliment d’aquesta normativa podrà ser motiu de retirada del forfait.
 Degut a la naturalesa d’aquesta activitat, aquesta inscripció inclou l’autorització a intervenir
quirúrgicament o prendre qualsevol altre decisió medica per part del corresponent equip mèdic, en
cas d’urgència.

AUTORITZACIÓ (MAJORS DE 18 ANYS)
En/na____________________________________________________________ amb DNI __________________,
i edat _________ anys, amb data de naixement _______________________. Vull participar a l’Esquiada Jove
de Lliçà d’Amunt que és realitzarà el dissabte 10 de març de 2018 a la Masella. I accepto les condicions del
servei ofert, les quals s’han detallat anteriorment.
Si / No, autoritzo l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a fer fotografies i utilitzar-les per fer difusió de les seves
activitats als mitjans de comunicació locals (veure Nota legal).

Signatura del/la participant.

Lliçà d’Amunt,_______ de Febrer del 2018

AUTORITZACIÓ (MENORS DE 18 ANYS)
Jo, ____________________________________________________ amb DNI _______________, com a
mare/pare o tutor/a legal, autoritzo al meu fill/filla
_______________________________________________________________________, a participar de
l’Esquiada Jove de Lliçà d’Amunt , que es realitzarà el dissabte 10 de març de 2018 a La Masella. I accepto les
condicions del servei ofert, les quals s’han detallat anteriorment, i faig extensiva aquesta autorització a les
decisions mediques que calgui adoptar.
Si / No, autoritzo l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a fer fotografies i utilitzar-les per fer difusió de les seves
activitats als mitjans de comunicació locals (veure Nota legal).

Signatura del pare/mare o tutor/a legal del participant.

Lliçà d’amunt,_______ de Febrer del 2018

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt disposa d’un espai web, un butlletí i xarxes socials en els que informa i fa difusió de les seves
activitats. En les pàgines del web, el butlletí i les xarxes socials sovint es publiquen imatges on apareixen, individualment o en grup,
menors d’edat. D’altra banda, l’Ajuntament difon les seves activitats per altres mitjans, com ara publicacions, fires, jornades,
exposicions, etc., en què també poden aparèixer imatges de menors, sols o en grup. D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, dono el meu
consentiment exprés perquè l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt pugui captar les meves imatges/les imatges del meu fill/a a través de
sistemes de càmeres o videocàmeres o d’altres dispositius, durant el desenvolupament d’activitats organitzades per l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt o en les que aquesta col·labori, i les pugui reproduir i difondre per mitjà de qualsevol tipus de suport o canal de
comunicació, en l’àmbit de les seves competències i actuacions.

INFORMACIÓ SOBRE LA SORTIDA
HORA DE SORTIDA :
Lloc on el/la participant agafarà l’autocar per anar i tornar:
A les 6:00h Biblioteca Municipal Ca l’Oliveres

A les 6:30h al Centre Cívic Palaudàries

DINAR :
El preu de la sortida no inclou el dinar. És pot dur dinar de casa o bé dinar al bar de l’Estació d’Esquí.
TORNADA:
L’horari de la sortida de l’estació d’esquí serà a les 16:30h en el punt establert. Els/les joves que hagin llocat
material l’hauran de retornar a les 16:00h al servei de Lloguer. Arribarem a Lliçà d’Amunt sobre les 19h/19:30h
aproximadament.
L’organització no es fa responsable del o la jove un cop aquest baixi de l’autocar en arribar a Lliçà d’Amunt.
Cal respectar els horaris programats per l'organització; es prega ser una estona abans al lloc i hora establerts.

IMPORTANT : Que el o la jove porti la documentació a sobre necessària.
-DNI
- TARJETA SANITÀRIA

*L’organització és reservar el dret de anular la sortida si no s’arribés al nombre mínim de participants establert
per poder realitzar la sortida. Si fos el cas es retornarien els diners.

NOTA LEGAL
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és
responsable l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i seran objecte de tractament per a la gestió dels diferents serveis municipals de
l’Ajuntament utilitzats pels usuaris, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o
privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició adreçant-vos al correu electrònic ajuntament@llicamunt.cat o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (c. d’Anselm
Clavé, 73, 08186, Lliçà d’Amunt).

