
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS XIQUETS i
XIQUETES 2019

VISITA GUIADA I DINAMITZADA: SOCIETAT
PROTECTORA D'ANIMALS I PLANTES D’ALCOI

Data: Dissabte 28 de setembre de 2019

Horari: 10:30 hores a 12:30 hores

PLACES LIMITADES (per ordre d’inscripció)

INSCRIPCIONS  GRATUÏTES  (darrere)  –  per  rigorós  orde  d’inscripció  fins

completar un grup de 20 xiquets/xiquetes.  Les inscripcions es podran fer fins les

13:00 hores del dimarts 24 de setembre de 2019. 

Teniu  que  remetre  el  full  d’inscripció  degudament  complimentat  al  correu:
alcoiparticipa@alcoi.org o be entregar-lo en el Departament de Participació Ciutadana, C/
Pintor Casanova núm. 10 (carrer Major)
Per a qualsevol dubte podeu posar-se en contacte amb nosaltres en el telf:

 96 553 72 02
Hi haurà autobús d’anada i tornada a la Protectora d'Animals i Plantes d'Alcoi. 

Eixides:   9:45 h.- Parada autobús de les Aules Verdes (Zona Nord)

  9:55 h.- Parada autobús del carrer Sant Tomàs (Zona Centre)

10:05 h.- Parada autobús del Parc de Cervantes (Enfront del CCJ)

10:15 h.- Parada d'autobús del carrer Oliver (Enfront del Sanatori)

Tornada: 12:45 h – 13:00 h

COL·LABORA:

mailto:alcoiparticipa@alcoi.org


Autorització a menors de 18 anys per a la participació en les activitats
Inscripció Activitats PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS XIQUETS / XIQUETES 2019

DADES DEL PARE/MARE O TUTOR/TUTORA LEGAL

Nom i Cognoms___________________________________________ D.N.I.: ________________

Direcció: __________________________Població:_____________________ C.P.: ____________

Telèfon 1: _________________________________Telèfon 2: _____________________________

Correu electrònic: ________________________________________________________________

INSCRIPCIÓ (menor d'edat):

Nom i Cognoms____________________________________________D.N.I.: ________________

Data de naixement: ______________ Edat: _____ Curs: _______Col·legi: ___________________

Telèfon: __________________________ Correu electrònic: ______________________________

Al·lèrgies o malalties destacades __________________________________________________

RESERVA NÚM. PLACES AUTOBÚS PER A ASSISTIR A L'ACTIVITAT:  _____________ places

Els menors deuen anar acompanyats per un adult.

AUTORITZACIONS

  AUTORITZE el meu fill/a a participar en l'activitat abans ressenyada (eximint de tota responsabilitat al personal de la
Regidoria de Participació Ciutadana i Regidoria de Joventut, davant de qualsevol situació danyosa i perjudicial que
poguera produir-se, i renunciant a tota reclamació indemnitzable, que puga ocórrer a conseqüència d'aquells actes o
omissions perjudicials causats pel meu fill/a), amb les condicions i responsabilitats de què he sigut informat/informada i
que organitza la Regidoria de Participació Ciutadana i la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alcoi.

  AUTORITZE LA PUBLICACIÓ D'IMATGES 

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de
maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció dels persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de protecció de dades).
L'Àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Alcoi, sol·licita el consentiment als pares o tutors legals per a poder
publicar els imatges i/o filmar, les imatges en què apareguen individualment o en grup els seus fills/es realitzant l’activitat
en la  què participen.

El senyor _____________________________________ amb DNI _______________ com a pare o tutor del/la menor
_____________________________________

Senyora _____________________________________ amb DNI _______________ com a mare o tutora del/la menor
_____________________________________

   Marcant aquesta casella expresse el meu consentiment per al tractament d'imatges que puguen arreplegar-se en el
transcurs de l'activitat, les quals poden ser objecte de publicació en mitjans i xarxes socials d'aquest Ajuntament. Les
imatges no seran cedides a terceres parts, excepte en els supòsits previstos per la Llei.

 Pàg web Aj Alcoi      Pàg web Alcoi Participa    Xarxes socials:    Facebook     Instagram     Twitter

Alcoi  a _____ de __________ de 20____

Firma:

_________________________________


