
FULL  D’ INSCRIPCIÓ   nº: _____ 

Esquiada  a   Vallter 2000  ( 26 de febrer de 2022)  empadronats/es 8€ 

Nom i cognoms: ................................................................................  Edat: ............. 

Adreça:   ............................................................ Població:  ..................................... 

C.P.: ............................    D.I.: ............................. Data naixement: .........................     

Telf: ....................................... E-mail: ........................................................................ 

Acompanyant o tutor/a (en cas de ser menor de 18 anys)............................................. 

 Disposes d’algun tipus d’assegurança d’accidents ? 
 

 Seguretat  Social,   Servei  Català  de  la  Salut,   Nº  d’ afiliació  a  la Seguretat 

Social,  ..................................................................................................... 

Mútues, Clubs d’Esquí,         .................................................................................. 

Altres ..........................................................................................................   

Observacions: ..................................................................................................... 

 Faig constar: 
• Que he rebut el full informatiu i que conec i accepto el funcionament de l’activitat. 

• Que els menors de 16 anys han de venir acompanyats d’un adult. 

• Que em responsabilitzo de portar l’original d’un document d’identitat i la tarja sanitària. 

• Que en cas d’extrema necessitat i davant la impossibilitat de contactar amb els meus 

familiars delego en l’equip metge i en els responsables de l’activitat, la decisió de 

prendre les mesures oportunes. 

• Dret d’imatge. D’acord amb la llei orgànica 1/1982 autoritzo el dret i permís  per a 

captar, enregistrar, usar, publicar, i distribuir imatges de la persona inscrita (si és menor, 

signa el seu tutor/a) o en les quals ell/a estigui inclòs o inclosa, a través de qualsevol 

mitjà de comunicació de l’entitat organitzadora. 

 

 

SIGNATURA:  

(Menors d’edat 

signatura del pare, 

mare o tutor)  

D.I. : ............................. 

Important:  La inscripció dels menors d’edat haurà d’estar signada 

per la mare, pare o tutors/es del participant. Penseu 

que es tracta d’una esquiada lliure, sense monitors.  

___________________________________________________________________

La sortida inclou 

El Bus i assegurança de la sortida inclòs en el preu (no empadronats/es 15 €), . 

El forfet, assegurança de pistes i/o l’entrada al parc lúdic per trineus, corre a 

càrrec de cada participant. 

 

Per tal de formalitzar la inscripció, heu de portar a un dels 2 Espais Joves,  la 

inscripció i l’import de la sortida. (Document identitat targeta sanitària el dia 

de la sortida) 
 

Organitza:             

 


