Espai adolescents Jovecardí
Travessera de Les Corts 94
934489828 // jovecardi@gmail.com

FULL D’INSCRIPCIÓ TALLERS JOVECARDI, CURS 2016-2017

Nom del pare/mare_______________
DNI

Cognoms _______________________

__________________________ Adreça

Població

______________________

Telèfon

______________________

________________________

E-mail

_______________________

Nom del fill/filla___________________ Cognoms ________________________
Telèfon_________________________ E-mail___________________________
Data de naixement ________________

□ HIP HOP

Dilluns de 18 a 19:30h

20.60€

□ GUITARRA

Dimarts de 17:30 a 18.30h

20.60€

□ GUITARRA

Dimarts de 18.30 a 19:30h

20.60€

□ Espai Obert de

vòlei

Dimarts de 18 a 19.30h

GRATUÏT!

□ SALSA I BACHATA

Dimarts de 19h a 20:30h

20.60€

□ Espai Obert

Dimarts de 19h a 20:30h

GRATUÏT!

de CÒMIC I MANGA

□ BREAK DANCE

Dijous de 18:30 a 20h

□ Espai Obert

Divendres de 17:30 a 19:30h

d'SKATE I SCOOTER

20.60€
GRATUÏT!

EL PAGAMENT DELS TALLERS ES FA, EN EFECTIU, A L'ESPAI JOVECARDÍ ( Travessera de Les
Corts, 94). OBERT DE DILLUNS A DIVENDRES DE 16H A 21H.
A BARCELONA, EL _________ DE ________DE 2016/17.
SIGNATURA DELS PARES
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GRUPS ACTIVA’T i VIVER DE PROJECTES
La inscripció al taller suposa també que el jove formi part dels grups Activa't. Aquesta
iniciativa vol potenciar la participació dels joves en l’organització i creació de diferents
activitats. Per a fer-ho, es realitzaran reunions aproximadament cada quinze dies, amb els joves
i els dinamitzadors. Es tracta d'un treball conjunt que requereix compromís i continuïtat per
part del jove i on ha de participar com a mínim a un dels grups. Els diferents grups activa't són
el següents:

□ Festival: Organitza les festes, activitats i campionats així com sortides a la teva mida!
□ Re-Decora: Manualitats i decoració a l’espai Jovecardí i tenir cura de l'hort
DRETS D’IMATGE
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat
per la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar
i a la pròpia imatge, Progess S.L. us demana el vostre consentiment per a poder fer ús de la
imatge del noi/a quan estigui realitzant les activitats de l’espai jovecardí.
Jo________________________________, amb DNI_______________________ autoritzo, que
la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en imatges i difusions que pugui realitzar L'Espai
Jovecardí .

Signatura

