
  

Nota: Les dades del present formulari només seran utilitzades per ús intern de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Inca complint la llei de 

protecció de dades. Atès que el dret de la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la constitució i regulat per la llei 5/1982, de 5 de maig, 

la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Inca vos demana consentiment per poder publicar fotografies i vídeos (premsa, web municipal, fulletons, 

sempre vinculats als projectes dirigits a infants i joves) on aparegueu i on sigueu clarament identificables. 

N.º USUARI: 

DATA:                                  HORA: 

FULL DE PREINSCRIPCIÓ ACTIVITATS AUTOGESTIONADES 2021 / 2022 

DADES PERSONALS DE L’USUARI I DE CONTACTE 

NOM  

LLINATGES  

ADREÇA  

DATA NAIXEMENT  EDAT  

TELÈFON  @  

NOM PARE/MARE/TUTOR  

Autoritzo a rebre informació de les accions i/o activitats del casal o informació d’ interès SI             NO 
Autoritzo a utilitzar la meva imatge SI NO 

 

ACTIVITATS AUTOGESTIONADES 

Marcar amb una        la /les opcions que vulgueu triar: 
 

 BALL EN LÍNIA 

 HIP HOP COMERCIAL 

 DANSES URBANES 

 DIBUIX MANGA 

 DIBUIX 
 

 TEATRE 

 EXPRESSIÓ CREATIVA 3-6 

 BREAKDANCE 

 BATUCADA ___________________ 

 ALTRES _______________________

 

INCA, _________ / _____________ / ___________ 

 

SIGNATURA DEL PARTICIPANT 

Autorització del pare, mare o tutor legal en el cas que siguis menor d’edat: 
El/la Sr./Sra. _________________________________________________________________________ 
amb D.N.I. _____________________________ i amb telèfon de contacte ________________________ 
com a PARE / MARE / TUTOR de (NOM INFANT)  ______________________________________________ 
AUTORITZO a assistir a l’activitat autogestionada per joves d’Inca (NOM DE L’ACTIVITAT)   
_________________________________________________________,  que es durà a terme al Casal de 
Joves Sa Fàbrica de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Inca. 

 

 

Signatura pare /mare / tutor 
 

IMPORTANT: 
- EL NOMBRE MÀXIM DE FALTES CONSECUTIVES INJUSTIFICADES SON 3.  SUPERAR AQUEST NOMBRE SUPOSARÀ LA 

PÈRDUA DE LA PLAÇA ASSIGNADA A L’ACTIVITAT QUAN HI HAGUI LLISTA D’ESPERA. 
 

- TENEN PRIORITAT D’ACCÉS A LES ACTIVITATS AUTOGESTIONADES ELS RESIDENTS AL MUNICIPI D’INCA. 
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