Àrea de Drets Socials
Departament de Joventut

ACTIVITATS D’ESTIU PER A ADOLESCENTS 2020
100x100 ESTIU. 100X100 ADOLESCENT!

Dins del Pla d’Estiu Extraordinari, l’Ajuntament de Barcelona organitza un munt d’activitats gratuïtes per
joves de 12 a 18 anys per gaudir de l’estiu amb seguretat. Totes les activitats es duran a terme seguint
rigorosament les recomanacions sanitàries per la contenció de la covid-19.
Per fer la reserva de plaça a cada una de les activitats, els i les participants menors de 18 anys caldrà que
comptin amb l’autorització paterna/materna o del/la tutor/a legal.

Dades del/la jove que participarà a les activitats
Nom _________________________________________________________________________________
Cognom ______________________________________________________________________________
Edat _________________________________________________________________________________
Data de naixement _____________________________________________________________________
Sexe
•

Home

•

Dona

•

No binari

Telèfon ______________________________________________________________________________
Correu electrònic _______________________________________________________________________
Districte de residència ___________________________________________________________________
Barri _________________________________________________________________________________

Dades del pare/mare o tutor/a legal
Nom _________________________________________________________________________________
Cognoms_____________________________________________________________________________
DNI/NIE/Passaport (cal adjuntar fotografia o fotocòpia del DNI)
Telèfon ______________________________________________________________________________
Correu electrònic _______________________________________________________________________
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NOM DE L’ ACTIVITAT
Activitat 1_____________________________________________________________________________
Activitat 2_____________________________________________________________________________
Activitat 3_____________________________________________________________________________
Activitat 4_____________________________________________________________________________
Activitat 5_____________________________________________________________________________



DECLARO:

La persona que aporta mitjançant el formulari el DNI/NIE/Passaport, com a pare, mare, o tutor/a legal de
la persona que s’inscriu a l’activitat, declara sota la seva responsabilitat:
-

Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la covid-19 i que accepto
les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de
l’activitat en la que s’inscriu. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i organitzadors de
l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la
pandèmia durant l'activitat.

-

Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
●

No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

●

No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat
positives.

●

No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni
que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

●

Té el calendari vacuna al dia.

-

Que conec l’obligació d’informar als organitzadors de les activitats de l'aparició de qualsevol cas
de covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els organitzadors
de les activitats davant de qualsevol incidència.

-

Que l’estat de salut del meu fill no impedeix que realitzi la/les activitats a les que s’inscriu.
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AUTORITZA:
La persona que aporta mitjançant el formulari el DNI/NIE/Passaport, com a pare, mare, o tutor/a legal de
la persona que s’inscriu a l’activitat, autoritza:
-

Al seu fill o filla menor d’edat a participar a les activitats d’estiu per a adolescents 2020
organitzades per l’Ajuntament de Barcelona.


-

La utilització de la seva imatge sense límit temporal en les xarxes i canals web del Departament
de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona i dels equipaments organitzadors.


-

AUTORITZO

Així mateix, em faig responsable de qualsevol acció voluntària en contra de persones o béns que
pugui cometre el/la meu/meva fill/a.


-

AUTORITZO

AUTORITZO

Donades les circumstàncies sanitàries per la contenció de la Covid-19, he informat al meu/meva
fill/a que ha de seguir totes les indicacions que rebi en matèria de seguretat i que en el moment
de desenvolupar l’activitat no té símptomes de la malaltia.


SÍ

Protecció de dades
D‘acord a la normativa vigent de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran
tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb les finalitats que s’indiquen al final d’aquest text.
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop complertes
les obligacions legals derivades de la gestió sol·licitada. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres
dades, així com altres drets establerts per la normativa de protecció de dades.
Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a:
http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades
-

Participar en les activitats d’estiu per a adolescents de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb
el tractament de dades 0582 - “Activitats culturals i artístiques juvenils”. Aquesta finalitat està
legitimada en base al consentiment de l’interessat.


AUTORITZO

Signatura pare/mare o tutor legal

Data

