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INSCRIPCIÓ I MODEL D’AUTORITZACIÓ

PROGRAMACIÓ JOVENTUT RIBERA ALTA 2022

ACTIVITAT:  CAMINA JOVE Primavera – Jornada cultural i ambiental. Visita i ruta al
paratge natural de La Murta (Alzira).

👉🏽 DADES DE LA PERSONA JOVE INTERESSADA:

Nom i cognoms:

NIF / NIE – Nº de document: 

Municipi:                                           Codi Postal:

Correu electrònic:                             Telèfon:

Data de naixement i edat:                 Sexe:

👉🏽 DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (pare, mare, tutor/a legal): 

Nom i cognoms:

NIF / NIE – Nº de document: 

Municipi:                                           Codi Postal:

Correu electrònic:                             Telèfon:

Data de naixement i edat:                 

Horari preferent per a rebre telefonades:     Matí                   Vesprada

⚠ ️ IMPORTANT: Per a formalitzar la inscripció, cal fer arribar aquest document per
correu electrònic a joventut@manra.org , degudament emplenat i signat.

Recorda adjuntar tota la documentació necessària junt amb el model d’autorització:

 Altra documentació:

mailto:joventut@manra.org
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DESCRIPCIÓ

ACTIVITAT: CAMINA JOVE Primavera – Jornada cultural i ambiental. Visita i i ruta
pel paratge natural de La Murta (Alzira).

DATA: Prevista per al dissabte, 9 d'abril de 2022.

DURADA / HORARI: Tot el matí, de 10.00 a 13.30h.

EMPRESES / ENTITATS PARTICIPANTS:

- Interpreta Natura.

- Associació Mediambiental Murta i Casella.

- La Ribera en Bici – Ecologistes en Acció.

- Mancomunitat de la Ribera Alta.

- Ajuntament d’Alzira.

COMPROMISOS

 Participar activament en les diferents dinàmiques i tallers organitzats.
 Seguir les indicacions de les tècniques en cada moment.
 No dispersar-se del grup durant l’activitat,  seguir les indicacions del personal
tècnic de joventut,  i  complir  amb les mesures d’higiene necessàries i  establertes
mitjançant el protocol sanitari pertinent.
 Propiciar un clima de treball beneficiós per a totes i tots.
 Tractar  amb respecte  tant  a  les  persones  de  l’organització  com als  altres
participants.
 Ser puntual a les diferents activitats programades i per a les quals s’ha inscrit,
durant la realització de la jornada.

QUÈ CALDRÀ DUR?

 Mascareta obligatòria (durant el desenvolupament de tota l’activitat).
 Esmorzar i aigua.
 Gorra i protecció solar.
 Calçat i roba còmoda o esportiva.
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Amb aquest document autoritze la participació i assistència presencial a l’activitat  CAMINA JOVE:
Jornada cultural i ambiental – Visita al paratge natural de La Murta (Alzira), que tindrà lloc el dia
9  d’abril  de  2022,  activitat  organitzada  per  la  Xarxa  Jove  de  la  Ribera  Alta  (GVA-IVAJ),  de  la
Mancomunitat de la Ribera Alta, i les poblacions que formen XARXA JOVE a la comarca, en la que
està inclosa l’Ajuntament de _____________________________________.

Les activitats començaran a les 09.00 hores del matí i transcorreran al llarg del dia, fixant-se la seua
finalització sobre les 14.00 hores de la vesprada aproximadament.

Informe que no existeix cap malaltia, al·lèrgia, ni qualsevol altra limitació que impedisca participar amb
normalitat  en  l'activitat  programada.  En  cas  de  patir  algun  tipus  de  malaltia  o  al·lèrgia,  s’haurà
d’especificar a les següents línies:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Faig extensiva esta autorització, en cas de màxima urgència, per a prendre les decisions mèdiques i
quirúrgiques oportunes, si resulta impossible localitzar-me en eixe temps de decisió.

Les  dades  de  caràcter  personal  que  conté  l’imprès  podran  ser  incloses  en  un  fitxer  per  al  seu
tractament per la Mancomunitat de la Ribera Alta, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de
la possibilitat d'exercir els drets de supressió, d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, tot això de
conformitat amb el que disposa l'article 5 de Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Les  inscripcions  a  les  activitats  del  programa de joventut  de la  Mancomunitat  de  la  Ribera  Alta
s’hauran  de  formalitzar  enviant-les  per  correu  electrònic  a  joventut@manra.org ,  degudament
emplenades i signades. LA INSCRIPCIÓ A L'ACTIVITAT ÉS OBLIGATÒRIA I NECESSÀRIA.

AUTORITZE la utilització i publicació d'imatges i/o vídeos en els mitjans de comunicació públics i en
el recull final de fotografies i vídeos que en l’esmentada activitat s’extrauran per a la difusió i publicitat
d’aquesta  en xarxes  socials  o  en  premsa,  així  com en la  memòria  posterior  sobre  les  diferents
activitats  executades  o  d'altres  activitats  programades  pel  Departament  de  Joventut  de  la
Mancomunitat de la Ribera  Alta, sempre dins del fet establert en la Llei De Protecció Jurídica del
Menor vigent, i la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de dret digitals
3/2018. 

La utilització d'aquestes imatges i/o vídeos serà limitada exclusivament a l'àmbit de la Mancomunitat
de la Ribera Alta amb CIF P9600005D, i no se cediran dades a tercers.

SI NO

Qualsevol dubte o consulta podeu contactar-nos en:

📍 Departament de Joventut. Mancomunitat de la Ribera Alta.

📩 joventut@manra.org /  962 414 142📞

📞 Néstor → 673 496 168 (Dinamitzador Juvenil)

📞 Yolanda → 661 256 225 (Psicòloga de Joventut)

📞 Joshua → 627 066 796 (Tècnic de Joventut)
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SIGNATURES

El/la jove Mare, pare, tutor/a legal

Alzira,          de                    de 2022.

Nota: En cas de persones progenitores separades/divorciades és necessari que signen les dues.


