Condicions generals del programa Estiu INJOVE 2018
Per participar a qualsevol d’aquestes activitats haureu de fer la inscripció per Internet a
www.injovemenorca.com a partir del 7 de maig.
Les places s'atorgaran per ordre d'arribada de les inscripcions. En cas de superar el número
de places s'obrirà una llista d'espera.
Els participants hauran de fer-nos arribar la documentació (escanejada en PDF i perfectament
llegible) per correu electrònic a info@injovemenorca.com o bé a les ofcines de l'INJOVE a
Maó (Avinguda Menorca, 2) o a qualsevol dels punts d'informació juvenil de l'Illa:
•
•
•
•

Fotocòpia DNI del participant
Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social
Autoritzacions signades per la mare, pare, tutor/a
Certifcat de resident per a les inscripcions a Aventura a Biilbao i Aventura a Valènncia

No es tornarà cap import per anul·lació.
S'aplicarà un descompte del 5% sobre l'import de l'activitat a les famílies amb 3 o més
flls/flles que airí ho acreditin mitjannant fotocòpia del carnet de família nombrosa del CIM.
Les famílies tenen la total responsabilitat econòmica i jurídica dels menors participants en
aquest programa d’activitats.
L’Institut de la Joventut de Menorca es reserva el dret de modifcar, anul·lar o ampliar
qualsevol aspecte relacionat amb el programa d’activitats, les places i els torns.
La participació en aquest programa d’activitats suposa l’acceptació d'aquestes condicions
generals i els reglaments interns de cada instal·lació juvenil mitjannant els quals es regulen
els horaris, la neteja i el silenci nocturn, entre d’altres aspectes orientats a afavorir la
convivènncia.
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autorització per a menors d'edat
Sr./Sra. (nom i llinatges) ........................................................................................................................................................................
amb DNI......................................................................., com a

 pare

 mare

 tutor/a

autoritza (indiqueu nom i llinatges del participant)...............................................................................................................................
a assistir a l’activitat segons les condicions establertes.
Aquesta autorització és ertensiva a:
• les activitats ertraordinàries que es puguin dur a terme dins la programació
• les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’ertrema urgènncia, sempre a l’empara de la
pertinent direcció facultativa,
• els desplanaments necessaris en vehicles i amb conductors de l’organització.
Airí mateir, la persona sotasignada declara que les condicions fsicosanitàries de la persona interessada són aptes per al
desenvolupament normal de l’activitat i que no presenta cap difcultat que impedeiri una relació normal en comunitat.

autorització de drets d’imatge
 Autoritz l’Institut de la Joventut de Menorca, d’acord amb allò que estableir la Llei orgànica 1/1982 sobre el dret a l’honor, a
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor per tal que pugui
realitzar la captació, reproducció i publicació, únicament i erclusivament en les seves pàgines web o en les seves publicacions i
fulls comercials, de la imatge del seu fll o la seva flla en les estades i activitats que organitza l’Institut de la Joventut de
Menorca i sempre que respectin de forma estricta el seu honor i intimitat.

autorització d'exposició pública a la web
 Autoritz l’Institut de la Joventut de Menorca a publicar el nom i llinatges del/la participant a la web www.injovemenorca.com,
al llistat de persones inscrites a cadascuna de les activitats organitzades dins del programa Estiu INJOVE 2018.

vols estar informat de tot allò que fa l'INJOVE?
 Autoritz l’Institut de la Joventut de Menorca a enviar-me informació per correu electrònic o postal sobre activitats i/o serveis
organitzats pel propi INJOVE o el Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica,Joventut i Esports del Consell Insular.

....................................................................., dia .......... de ............................................... de 2018
Signat:

Política de privacitat
La recollida i tractament automatitzat de dades de caràcter personal a través d'aquest full té com a úniques fnalitats la inscripció al programa d'activitats Estiu INJOVE
2018 organitzat per l'Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE), airí com l'autorització de la persona que signa a rebre informació a d'altres activitats i/o serveis de
l'Institut de la Joventut de Menorca o el Consell Insular de Menorca mitjannant correu electrònic o postal. Les dades de caràcter personal que es faciliten queden
registrades en un ftrer del qual n'és responsable l'Institut de la Joventut i que té com a fnalitats les descrites anteriorment. D'acord amb allò establert per la normativa
vigent, en cap cap aquestes dades seran cedides a tercers ni seran objecte d'altres fnalitats diferents a les descrites anteriorment.
En tot moment es podran erercir els drets d'accés, rectifcació, cancel·lació o oposició, dirigint-se mitjannant correu electrònic a info@injovemenorca.com o bé
comunicació escrita al següent domicili, Institut de la Joventut de Menorca, Avinguda Menorca, 2, 07703 Maó, la qual cosa s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei
Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
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