
 

Inscripció ésTOP 2021 
 

Del 3 al 30 de maig de 2021 a través d’instància genèrica mitjançant l’E-tram en l’enllaç següent: 

https://n9.cl/5il3z o presencialment a les oficines de l’OAC de l’Ajuntament. Places limitades per 

ordre d’inscripció. 

 

Dades del/a participant: 

Nom i cognoms: ...............................................................  Data de naixement: ..........................        

DNI: ........................ Adreça postal: ........................................ número: ...... pis: ....  Població: 

....................................... Codi Postal: .......... Telèfons de contacte: ................................. / 

...................................... / ....................................... Adreça de correu electrònic: 

...................................................................................................................................................... 

 
M’apunto a la setmana del: 
 5 de juliol [     ]       12 de juliol [     ]      19 de juliol [     ]        26 de juliol amb acampada [     ] 
 
Preu:  
Matí de 9.00 h -13.00 h. Preu: 46 €/setmana o 42 €/setmana si, com a mínim, s’apunta a 4 setmanes 
seguides. Acampada: A causa de la situació Covid-19 només es farà acampada d’una nit. El preu ja 
està inclòs a la quota. 

 
Bonificacions: 
Les famílies que inscriguin dos o més fills/es al Casal tindran un descompte d'un 10% en el segon 
fill/a i següents, que inclou el servei del casal tant infantil com juvenil, i el servei d'acollida del casal 
infantil. També podran optar a aquest descompte les famílies monoparentals i nombroses. Les 
bonificacions indicades anteriorment no són acumulables, podent acollir-se únicament a la 
bonificació per un únic concepte. 
 
Aquestes bonificacions no impedeixen el dret de sol·licitar un ajut per a minorar la quota d’aquesta 
activitat (consultar la convocatòria d’ajuts socials, que es publicaran pròximament a l’E-tauler, de 
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar). 
 
Passat el període d’inscripció es comunicarà a cada participant la quantitat a pagar per tal que es 
pugui procedir a fer el pagament de la quota de l’activitat ésTOP 2021 i, així, formalitzar la inscripció.  

 
Fitxa sanitària del/a participant: 
Pateix alguna malaltia crònica? Si  [     ]   No [     ]    Té alguna al·lèrgia? Si [     ]    No [     ]    
Altres observacions i/o comentaris:  
...................................................................................................................................................... 
 
* En cas d’haver respost SÍ en alguna de les preguntes anteriors, si us plau, posar-se en contacte amb 
joventut@vilobidonyar.cat 
 
Documentació: 

A la instància genèrica cal adjuntar: aquesta fitxa, la fotocòpia del DNI del/a participant, la de la seva 
targeta sanitària i la del llibre de vacunes. També cal adjuntar la declaració responsable Covid-19 i el 
carnet de família nombrosa/monoparental, si es cau. 
 

 

 

https://n9.cl/5il3z
mailto:joventut@vilobidonyar.cat


 

Comunicacions: 

[     ]   AUTORITZO     [     ]   NO AUTORITZO  la comunicació relacionada amb el casal jove ésTOP 2021 

(enviament d’informació a la persona que represento i a mi mateix/a, a través dels següents canals:  

[    ] Whatsapp, [    ] SMS, [    ] correu electrònic,  [    ] telèfon i [    ] videotrucades o conferències. 

 

[     ]   AUTORITZO     [     ]   NO AUTORITZO  la comunicació relacionada amb el casal jove ésTOP 2021 

(realització de vídeo trucades per diferents canals propis) a la persona que represento i a mi 

mateix/a, a través dels següents canals: [    ] Whatsapp, [    ] SMS, [    ] correu electrònic,  [    ] telèfon 

i [    ] videotrucades o conferències. 

 

Drets d’imatge:  

[     ]   AUTORITZO         [     ]   NO AUTORITZO  la captació, reproducció i difusió de la imatge personal 
de la persona que represento, amb finalitats de divulgació d’activitats, serveis i iniciatives del casal 
jove ésTOP 2021. Les imatges personals podran ser divulgades pels diferents canals de comunicació 
de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.   
 
Autorització pare/mare, tutor/a legal: 
 
Jo: ........................................................................  amb DNI: ............................  Com a 
pare/mare/tutor/a legal del/a jove: ................................................................ l’autoritzo: 
 

 A participar en l’activitat ésTOP 2021 de Vilobí d’Onyar. Aquesta autorització és extensiva a les 
decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sempre a 
l’empara de la pertinent direcció facultativa. 

 En cas d’emergència i/o necessitat, del meu/meva fill/a o tutelat/da en el vehicle de 
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar destinat a tals efectes, amb les de seguretat pertinents i 
complint amb l’establert a l’art. 117 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de Circulació per l’aplicació i desenvolupament del text articulat 
de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 

 
 
Informació bàsica de protecció de dades personals: 

Responsable del tractament: Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 
Finalitat: identificació de joves que participen en activitats de l’Espai Jove, inscripció a l’activitat, 
organització i gestió de l’activitat i enviament d’informació. (activitats lúdic-festives i esportives). 
Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD), prestació de serveis (art. 6.1.b 
RGPD) i consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). 
Destinataris/es: les dades no es comuniquen. En el cas de necessitar contractar una assegurança les 
dades es comunicaran a la companyia asseguradora. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició 
al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 
www.vilobidonyar.cat/politica-de-proteccio-de-dades/. 
 
Signatura: 
 
 
 
 
Vilobí d’Onyar, ......... de ............................ de 2021 

http://www.vilobidonyar.cat/politica-de-proteccio-de-dades/

