ALAIOR JOVE
NADAL 2018-19
ACTIVITATS GRATUÏTES
PER A JOVES D'ALAIOR
DE 12 A 18 ANYS
6 ACTIVITATS
apunta’t a una o diverses activitats!!

INSCRIPCIONS FINS DIA 14 DE DESEMBRE 2018

INSCRIPCIÓ PER A RESIDENTS A ALAIOR
DADES DEL JOVE
Nom i cognoms _____________________________________________
Data de naixement _______________________ Edat _____________
Població ________________

AUTORITZACIONS
JO, ____________________________________________________________
com a pare/mare/tutor legal amb DNI ______________________________
declaro que conec les activitats que es realitzaran a Alaior Jove Nadal –
2018/19 i autoritzo que el meu fill/a ______________________________
_______________________________________ amb DNI _________________
en els següents punts:

DADES DE CONTACTE
1. Realitzar les següents activitats senyalades, amb totes les sortides i
Nom i cognoms del pare/mare/tutor
excursions programades dintres del programa Alaior Jove Nadal 2018/19:
__________________________________________________________
Telèfon ___________________________________________________ - Marca amb una X les activitats que vols participar, una, varies o totes E-mail ____________________________________________________ - Les activitats que es fan fora d’Alaior, els joves aniran en autobús, que és gratuït pels joves DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
- Full inscripció degudament emplenat i firmat
- *Fotocòpia targeta seguretat social o assegurança mèdica
- *Fotocòpia DNI
- Si el jove té necessitats especials, cal aportar informe
*les fotocòpies es poden fer a la mateixa oficina

ALTRES DADES
Pren algun medicament? Quin?
_________________________________________________________
Pateix alguna malaltia?
_________________________________________________________
Té al·lèrgia a algun medicament o aliment?
_________________________________________________________
Altres indicacions:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

26 desembre DUBUIXA EL TEU NOU CASAL DE JOVES
27 desembre VISITA I ELABORACIÓ A LA PASTISSERIA
ALA-D'OR
28 desembre VISITA LA FINCA I FÀBRICA DE FORMATGES
SUBAIDA
2 gener

VISITA LA PRODUCCIÓ DE L'OLI DE L'ILLA

3 gener

VISITA LA FÀBRICA DE CALÇAT
PONS QUINTANA

4 gener

DESCOBREIX EL QUE VALS

2. Pugui sortir a les fotografies: ___ Si ___No
3. Pugui marxar sol al finalitzar les activitats:
____ Si pot marxar sol /
____No pot marxar sol i el vindré a cercar
- En cas que el vingui a buscar una persona
diferent al seu pare/mare/tutor ens ho ha de comunicar

Firma del pare, mare o tutor:
Alaior, ________de ________ de 2018

