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Davant l’activitat anomenada Granja-escola ‘El Teularet’ organitzada per l’associació Centre Júnior
Atalaia, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana amb el núm. CV-01-043159V, que es durà a terme els dies 17, 18 i 19 de novembre de 2017, s’informa als pares i/o
responsables legals dels assistents de les normes i condicions de participació en dita activitat.
· Els assistents hauran d’acceptar i complir els horaris, activitats, funcionament en general i
decisions que puga prendre el grup de monitors, buscant així el bon funcionament i la seguretat de
l’activitat.
· El grup de monitors es reserva la facultat de distribuir als assistents per equips de treball, així com
la ubicació dels mateixos als medis de transport i habitatges utilitzats.
· Està prohibida la possessió i utilització de telèfons mòbils, així com de navalles, ganivets amb
punta i/o similars. En cas contrari, el grup de monitors es farà dipositari d’estos fins la finalització de
l’activitat.
· Qualsevol causa greu d’indisciplina per part d’algun dels assistents pot comportar l’expulsió
immediata de l’activitat.
· L’import de la inscripció sols serà reemborsat en cas de que la plaça siga ocupada per un altre
participant en l’activitat.
· L’assistència a esta activitat i la signatura de l’autorització, suposen l’acceptació total de les
normes abans esmentades. Tot allò no reflectit serà tractat pel grup de monitors i posat
immediatament en coneixement dels pares i/o responsables legals.
Mitjançant la signatura del present, SI / NO done el meu consentiment perquè puguen aparèixer a
la pàgina web de l’associació imatges del meu fill/a a les activitats realitzades per la mateixa.

Autorització paterna.- (a omplir pel pare, mare o tutor)
En/Na.......................................................................amb D.N.I núm.................................. autoritze el meu
fill/a..................................................................................per tal d’assistir a l’activitat Granja-escola ‘Alberg
El Teularet’, organitzada pel CENTRE JÚNIOR ATALAIA de Xàtiva a la localitat de Navalón
(València). Així mateix autoritze al Grup de Monitors, en cas de màxima urgència, amb coneixement
i prescripció mèdica, a prendre les decisions medicoquirúrgiques necessàries si no ha estat possible
de localitzar-me.

Xàtiva a ......... de ........................ de 2017
EL PARE, MARE O TUTOR

