
    AJUNTAMENT D´AIELO DE MALFERIT (VALÈNCIA) 
             C.I.F. P-4604200 H PLAÇA PALAU, 4 COD. POSTAL 46812 TEL. 96 236 30 10 FAX 96 236 31 41  

 
 

 

ESTIU JOVE AIELO-CAMPAMENT URBÀ 2020 
Una vegada emplenat aquest formulari, cal presentar-lo, junt amb la documentació pertinent a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit 

 

DADES DEL JOVE 
NOM I COGNOMS: NÚM.  

Data de naixement: Edat:  
Curs:  

Adreça: 

Municipi: Província: 

Centre Educatiu: 

 
 
         INSCRIPCIÓ ACTIVITATS 
           Marca amb una X les activitats que t'agradaria realitzar : 

 

 PREU 

 Senderisme nocturn pujada a la creu  

 Escape room al casal  

 Orienteering joc de pistes  

 Eixida amb bicicleta  

 El poble és la pista   

TOTAL A PAGAR  

 
 

INFORMACIÓ SANITÀRIA  
 
   Intoleràncies alimentoses:  

 

 
   Al·lèrgies i altres malalties:  

 

 
   Vacunes: 

 
   Altra informació d'interés:  

 

 
*Els responsables de l’activitat no administraran cap medicació a les xiquetes i xiquets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    AJUNTAMENT D´AIELO DE MALFERIT (VALÈNCIA) 
             C.I.F. P-4604200 H PLAÇA PALAU, 4 COD. POSTAL 46812 TEL. 96 236 30 10 FAX 96 236 31 41  

 
 
DADES FAMILIARS I DE CONTACTE 

 
MARE, PARE, TUTOR/A: DNI: 

Telèfon: E-mail: 

 

MARE, PARE, TUTOR/A: DNI: 

Telèfon: E-mail: 

 
 

 
 

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA  
 

 Fotocòpia del SIP o equivalent.  

 Fotocòpia del DNI de les persones que autoritzen  

 

 
AUTORITZE  

 

A que participe al campament urbà que organitza l’Ajuntament d’Aielo de Malferit junt amb l’Associació IMPULS, les condicions del qual conec i                      
accepte, i a fer les activitats i eixides oportunes.  

 

 
 
L'aparició del meu fill en les fotos que es realitzen durant les diferents activitats realitzades a l’Escola de Nadal, i la seua utilització per les entitas 
organitzadores, per a la seua difusió i promoció. 

 
 
A tornar a casa a soles.  

 
 
A les entitats organitzadores, a arreplegar, guardar i tractar les dades personals de la persona referenciada, incloses imatges, amb la finalitat de ser 
incorporades a una base documental de fotografies i vídeos que reflectisca l'activitat. Tots estos documents audiovisuals seran per a ús de 
l'Associació Impuls i l'Ajuntament d’Aielo de Malferit, en les seues accions de comunicació, així com per a il·lustrar cartells, fullets, revistes o altres                       
materials informatius. Alguns dels canals en què estes imatges seran usades son: 

www.impuls.onl 
 

www.aielodemalferit.es 
 
App Aielo de Malferit a un Clic 

Xarxes socials: 
@AielodeMalferit // @LudotecaLlombrígol // @associacioimpuls 

 
 
 

SIGNATURA (obligatòria)  
 

 

MARE, PARE, TUTOR-A  MARE, PARE, TUTOR-A  

 
A  __________,a data        /        /   

DNI:   Signa, dóna el 
consentiment  

 
A  ___________________,a data        /        /   

DNI:   Signa, dóna el consentiment  

 
RGPD. Les dades facilitades en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers propietat de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit i l'Associació Impuls, podran ser utilitzades i                          

cedides pel titular del fitxer, per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 2016/679, de Protecció de Dades de                              
Caràcter Personal, es podrà exercir els drets adreçant-se per escrit a: Ajuntament d’Aielo de Malferit, Plaça Palau, núm. 4. 46812-Aielo de Malferit o a les adreces electròniques:                           
aielo.registre@cv.gva.es o info@impuls.onl. A més, en el cas que es viole el seu dret a la protecció de les dades personals, pot presentar una queixa davant de l'Agència Espanyola                             
de Protecció de Dades (www.agpd.es).  
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