
 

INSCRIPCIÓ 
 

DADES DE L’INSCRIT/A:  

NOM: 

COGNOMS: 

DATA NAIXEMENT: CURS ESCOLAR: 

DNI: 

ADREÇA: 

 

 

DADES PARE/MARE/TUTOR LEGAL 

NOM: 

COGNOMS: 

DNI: 

TELÈFON DE CONTACTE 1:                                                TELÈFON DE CONTACTE 2:             

CORREU ELECTRÒNIC: 

 

 
 

EL PAGAMENT ÉS TRIMESTRAL, EL SEU IMPORT ÉS DE 19€ 

 
 CAL FER EL PAGAMENT AL COMPTE BANCARI  

ES65-0081-1630-02-0001015509 
 

indicant NOM I COGNOMS DEL BENEFICIÀRI/A + AULAESTUDI 
 

I ENVIAR JUSTIFICANT DE PAGAMENT + INSCRIPCIÓ A 
JOVENTUT01@CCAPENEDES.CAT  

 
 
 
 

mailto:JOVENTUT01@CCAPENEDES.CAT


 
AUTORITZACIÓ LEGAL PER A MENORS D’EDAT 

ESTUDI ASSISTIT I ACTIVITATS DEL SERVEI JOVE, 2022 
 
 
Jo,..........................................................................., amb el núm. de D.N.I 
............................., com a pare/mare/representant legal de 
.............................................................................. autoritzo al meu fill/a participi, en les 
condicions establertes, a les classes d’estudi dirigit que organitza l’Ajuntament de 
Subirats. Aquesta autorització descarrega de qualsevol tipus de responsabilitat a 
l’organització essent coneixedor de les condicions establertes1 en aquesta activitat. 
 
Signatura  
 
 
...................,.........de .....................de 2016  
 
 
I donat que el Dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 
regulat per la Llei 5/1982, jo com a pare/mare/representant legal autoritzo que la 
imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies, vídeos i altres mitjans.  
 
Signatura del pare/mare/tutor.  

 

 

1  

− La inscripció comporta l’autorització expressa en la cessió de la imatge personal dels participants. El 

representant legal del menor  autoritza que puguin aparèixer imatges seves publicades per Internet,  

així com en qualsevol  publicació o fulletó que l'organització cregui oportú. Les imatges podran ser 

difoses en qualsevol mitjà (publicacions municipals, Internet, mitjans externs, material promocional, 

publicitat, xarxes socials...).  

− La distribució de les imatges podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de 

difondre l’activitat i els resultats d’aquesta.  

− La participació en o tutors legals , en el cas dels menors d’edat. 

− El participant, en el moment de la inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per realitzar 

l’activitat. 

− Els participants o tutors legals d’aquests han d’assumir els danys que es causin a si mateixos. 

L’organització declina qualsevol responsabilitat respecte a això.  

− El fet d’inscriure-s'hi implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes condicions.  

(Caldrà adjuntar amb aquesta autorització una fotocòpia de D.N.I del 
pare/mare/representant legal ) 
 

Subirats , a ____ de ____________ de 2016 
 


