MOLÍ DE BAIX
Servei d'Educació no Formal
Joventut, Infància i Família
www.molidebaix.es

FITXA D'INSCRIPCIÓ

BOX JOVE

– Capsa d'activitats dirigides per a joves

Carrer Lannion nº 136 / Sant Lluís (Balears) / Tel. 971151061 – 971150554 / molidebaix@ajsantlluis.org/

***Per a joves:
Nom i cognoms …...................................................................
Data de naixement: …..................................... Edat: ….........
DNI: …...........................
Direcció: …............................................Població: ….............
Centre escolar: …...........................................Curs: …..........
Dades mèdiques, necessitats educatives especials o
altres aspectes a tenir en compte:
…............................................................................................
…............................................................................................

Important:
Podeu marcar amb una X l'activitat o activitats en que us
agradaria assistir.
Marcar
amb una
X

Activitats

Dia

Horari

COMPOSICIÓ I ESCRIPTURA
DE HIP-HOP I RAP

DIMECRES

17.00 – 18.30 h
(aula 1)

EQUIPS DE SONORITZACIÓ

DIMECRES

17.00 – 18.30 h
(aula 2)

COSMÈTICA CASOLANA

DIMECRES

18.30 – 20.00 h
(aula 1)

PROGRAMACIÓ DE DRONS

DIMECRES

18.30 – 20.00 h
(aula 2)

CUSTOMITZA LA TEVA
ROBA

DIJOUS

17.00 – 18.30 h
(aula 1)

CONVERSA EN ANGLÈS

DIJOUS

17.00 – 18.30 h
(aula 2)

HORT JOVE

DIJOUS

17.00 – 18.30 h
(hort o aula 3)

ARTS URBANES

DIJOUS

18.30 – 20.00 h
(aula 1)

RÀDIO ON LINE

DIJOUS

18.30 – 20.00 h
(aula 2)

Informació:
Servei gratuït, excepte la pòlissa d'accidents 2 €, que s'haurà d'abonar durant la
primera sessió. (No serà necessari si ja s'ha pagat com usuari o usuària del servei del
Casal cap de setmana 2021).
A través de l'acció social del servei municipal del Molí de Baix, es promou un treball
transversal amb l'equip EMIF (Serveis Socials), policia tutor i centres escolars, en
benefici dels nostres menors.
Ajuntament de Sant Lluís

MOLÍ DE BAIX
Servei d'Educació no Formal
Joventut, Infància i Família
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Presentar:
Serà necessari presentar aquest full d'inscripció/autorització/declaració responsable
Stop Covid-19/compromís + fotocòpia del DNI i de la targeta de Seguretat Social.
Ho podeu enviar al correu: molidebaix@ajsantlluis.org

Carrer Lannion nº 136 / Sant Lluís (Balears) / Tel. 971151061 – 971150554 / molidebaix@ajsantlluis.org/

FITXA D'AUTORITZACIÓ
***Pare/mare/tutor-a legal
Nom: ….................................................................................................................
DNI: …...................................................
Telèfon 1 : …........................................ Telèfon 2 : ….........................................
Correu electrònic: …...........................................................................................

Autoritza:
A la participació del meu/va fill/a al programa BOX JOVE del Molí de Baix.
A realitzar-li fotografies i poder-les publicar a diferents xarxes socials del Molí de Baix.
Dret d'imatge de la Llei vigent.
A formar part d'un grup de difusió amb el nombre de telèfon facilitat, amb l'única finalitat
de compartir informació rellevant del servei del programa d'activitats BOX JOVE.
Que el meu/va fill/a pugui marxar sol/a una vegada finalitzada la sessió. Si qualque dia ha
de venir algun altre familiar o una altra persona a recollir-lo/la, s'ha d'informar al/la
director/a del servei.

Declaració responsable:
Declar que la persona interessada pertany a un grup de risc i que compta amb
l'autorització de l'equip sanitari per poder participar a les activitats de BOX JOVE.
Declar que la persona interessada sap que ha de fer ús de la mascareta higiènica o
quirúrgica durant tota la sessió del servei de l'activitat i mantenir la distància d'un 1'5m
entre els altres usuaris i usuàries i amb l'equip dirigent.
Declar que després d'haver rebut i llegit atentament la informació continguda en els
document del protocol Stop Covid-19 sóc coneixedor/a de les mesures que implica, per a
el/l'assistent a les activitats del programa BOX JOVE i per les persones que conviuen amb
ell/a, la participació de l'interessat/da en el servei en el context del nivell 1, i assumeix
sota la meva pròpia responsabilitat, atenent que l'entitat promotora compleixi també amb
els seus compromisos i obligacions.

Compromís:
Ens responsabilitzam que el/la nostre/a fill/a respecti les directrius de convivència, les
mesures de seguretat Covid-19, el protocol StopCovid-19 (entrada/sortida, neteja,
desinfecció, nombre d'aforament per espais...).
Si no és el cas, de donar suport a les mesures preses per l'equip dirigent.
Ens comprometem a assumir, en concepte de responsabilitat civil, el cost de reparació de
danys i/o desperfectes que podria ocasionar el/la meva fill/a, previ expedient instruït per
determinar la/les persona/es responsable/s.

Signatura,

Sant Lluís, …........ de …............................. de 2021
Ajuntament de Sant Lluís

