INFORMACIÓ GENERAL ACCÈS BANY NOCTURN A LES PISCINES MUNICIPALS DE SUBIRATS
Per participar en les activitats de Bany Nocturn que es realitzaran aquest mes de juliol a les piscines
municipals de Subirats, caldrà que els menors d’edat entreguin l’autorització amb les condicions i
documentació que es requereix, en el mateix moment d’accedir a la piscina.
Els dies de bany nocturn són:
 20 de juliol de 22:00 a 00:00 a Sant Pau d’Ordal
 27 de juliol de 22:00 a 00:00 a Ordal

Qui ha de portar autorització?
Aquesta autorització és extensible per als menors fins als 18 anys ( nascuts any 2000 i que no tinguin
complerts els 18 anys el dia de l’acte)
Els menors de 12 anys (nascuts any 2006) hauran de portar l’autorització i a més a més hauran d’anar
acompanyats per una persona adulta. En el moment d’accés , la persona adulta haurà d’indicar a la
responsable de l’activitat a quins menors acompanya i haurà de firmar un document conforme es fa
responsable dels menors citats
Quan i On he de portar l’autorització?
L’autorització es demanarà a la porta d’accés de la piscina municipal. Durant el bany nocturn també es
disposarà de papers d’autorització per si algú el vol emplenar. Es recomana que aquest document es
porti ja fet per agilitzar els tràmits
Per què hi ha dues autoritzacions?
Cada autorització correspon al bany nocturn que es realitza en cada nucli. S’ha facilitat posar-ho en
un mateix document. Cal portar l’autorització corresponent en cada bany.
En cas de que es vulgui assistir als dos banys nocturns, cal retallar el document per la zona marcada i
portar cada autorització en el dia corresponent

Condicions
Les condicions establertes i documentació es demanaran sense excepció. Si no es compleix amb els
requeriments no es podrà realitzar el bany nocturn. No es recollirà cap autorització que no sigui del
model corresponent.

Per a més informació us podeu posar en contacte amb l’Ajuntament de Subirats
Gràcies

AUTORITZACIÓ LEGAL MENORS D’EDAT PEL BANY NOCTURN A LA PISCINA DE ST PAU D’ORDAL

Jo,..........................................................................., amb el núm. de D.N.I ............................., com a
pare/mare/representant legal de .............................................................................. autoritzo al / la
menor a participar a l’activitat de Bany Nocturn en les condicions establertes , organitzat per
l’Ajuntament de Subirats el divendres 20 de juliol de 22:00 a 00:00 a la piscina municipal de Sant Pau
d’Ordal. També assumeixo tota la responsabilitat legal del/la menor essent coneixedor de les
condicions establertes en aquesta activitat.
Signatura
Subirats...................,.........de .....................de 2018
(Caldrà adjuntar amb aquesta autorització una fotocòpia de DNI/NIE/Document d’identitat del
pare/mare/representant legal)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORITZACIÓ LEGAL MENORS D’EDAT PEL BANY NOCTURN A LA PISCINA D’ORDAL
Jo,..........................................................................., amb el núm. de D.N.I ............................., com a
pare/mare/representant legal de .............................................................................. autoritzo al / la
menor a participar a l’activitat de Bany Nocturn en les condicions establertes , organitzat per
l’Ajuntament de Subirats el divendres 27 de juliol de 22:00 a 00:00 a la piscina municipal d’Ordal.
També assumeixo tota la responsabilitat legal del/la menor essent coneixedor de les condicions
establertes en aquesta activitat.
Signatura
Subirats...................,.........de .....................de 2018
(Caldrà adjuntar amb aquesta autorització una fotocòpia de DNI/NIE/Document d’identitat del
pare/mare/representant legal)

