Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina

Inscripció i autorització d’activitats
Dades del jove

Data d’alta

Nom

Data de Naixement

Cognoms

Sexe

Home

Dona

Adreça
Població

Codi Postal

Telèfon del jove

Correu-e

Telèfon d’urgència
DNI

NIE

Passaport

Número

Tipus de permís

Caducitat

Targeta Sanitaria
Escola/Institut

Curs

Tutor

Activitats
Dates

Pernoctació?

Sí

No

Pernoctació?

Sí

No

Altres

Dates
Altres
Autorització (a omplir pel pare, mare o tutor)
Jo,
i pare/mare/tutor d’en/de na

amb DNI/NIE/Passaport número

l’autoritzo a participar a les activitats que s’organitzen al Centre Obert Joan Salvador Gavina així com també a les que
participa l’entitat però que es fan fora dels locals del Centre referenciades a l’apartat Activitats i organitzades per la
Fundació Joan Salvador Gavina.
Barcelona, a

de

de
Signatura (pare/mare/tutor)

En compliment d’allò establert a la Llei orgànica 15/1999 sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades
s’incorporaran a un fitxer del que n’és responsable la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina. S’autoritza a la Fundació a fer-ne
tractament amb fins organitzatius. Podeu adreçar-vos a la mateixa Fundació, via telefònica, per escrit o correu electrònic, per tal
d’exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina
Nou de la Rambla, 39-41 – 08001 – 93 442 66 83 – www.centreobertgavina.org

Compromís del Jove
1. Respectar el pacte realitzat amb l’educador.
2. Acudir a les reunions i tutories que es convoquin.
3. L’assistència al centre implica complir amb les responsabilitats acadèmiques i/o laborals.
4. Respectar tot el personal del Centre, companys, familiars així com cuidar els locals, mobiliari i el seu entorn.
5. Comunicar al Centre els canvis que es produeixin a nivell escolar, laboral i/o familiar.

A omplir pel jove
Jo,
em comprometo a complir aquests mínims i quedo assabentat que
l’incompliment de qualsevol d’aquests compromisos pot ser motiu de baixa.
Conforme,
Jove

Direcció

Barcelona, a

Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina
Nou de la Rambla, 39-41 – 08001 – 93 442 66 83 – www.centreobertgavina.org

. de

de

Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina

Salut
Pateix alguna malaltia? (Al·lèrgia, Asma, Epilèpsia, Problemes derivats d’intervencions quirúrgiques, Altres)
......................................................................................................................................................................................
Pren alguna medicació especial? Indicar-ne la dosi .....................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Té problemes d’oïda o vista?
Quins........................................................................................................
Té alguna disminució?
De tipus....................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Es mareja fàcilment? Sí/No
Es fatiga fàcilment? Sí/No
És hàbil? Sí/No
Pateix insomni? Sí/No
Té problemes d’enuresi o encopresi? ..................................................................
Segueix alguna dieta especial? .....................................................................................................................................
Observacions.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
En cas de tenir més de 38 graus de febre autoritzo a l’equip de dirigents a administrar-li:
Dosi ......................................................
Dosi ......................................................
Dosi ......................................................

Autoritzo a,
Intervenir, en cas d’urgència, quirúrgicament o prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del corresponent equip
mèdic.
Usar un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat en el cas de necessitar atenció mèdica.
Signatura (pare/mare/tutor)

Certificat
A omplir pel pare, mare o tutor
Jo,
certifico que en/na
està protegit amb les vacunes assenyalades a la normativa vigent i que tota la informació aquí recollida és verídica.
Barcelona, a
de
de
Signatura (pare/mare/tutor)

Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina
Nou de la Rambla, 39-41 – 08001 – 93 442 66 83 – www.centreobertgavina.org

