SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ ALS
CASTELLERS DE L'ALT MARESME PER A MENORS D'EDAT
DADES PERSONALS (si us plau, escriviu en majúscules)
NOM:
COGNOMS:
NIF (si el té):

NEN:

NENA:

DATA DE NAIXEMENT:
ADREÇA:
POBLACIÓ:

CP:

NOM I COGNOMS DE LA MARE:
NOM I COGNOMS DEL PARE:
TELÈFON 1:

TELÈFON 2:

ADREÇA EMAIL:
NÚM. DE COMPTE (20 dígits):
TITULAR DEL COMPTE BANCARI:

Hi ha altres familiars vostres que en formin part ? (escriu el/els nom/s):
EN/NA
COM A PARE/MARE/TUTOR/TUTORA DEL/DE LA NEN/NENA, L'AUTORITZO A
FORMAR PART DELS CASTELLERS I EN LA MEVA ABSÈNCIA, A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS
PRÒPIES DELS CASTELLERS DE L'ALT MARESME.
DATA I SIGNATURA,

De conformitat amb el dret a la pròpia imatge reconegut dins l’article 18.1 de la Constitució, i regulat per la
Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge (marqueu amb una X el que procedeixi):
Dono el meu consentiment per a què es puguin publicar les imatges, en relació amb aquests Castellers.
NO Dono el meu consentiment per a què es puguin publicar les imatges, en relació amb aquests Castellers.
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c/ Verdaguer, 15 – 08297 Pineda de Mar – tel. 636834126

QUESTIONARI MÈDIC
Quina alçada tens ?

Quin és el teu pes ?

Tens o has tingut problemes a la regió cervical i/o espatlles ?
Tens has tingut problemes d'esquena ?
Et torces sovint el turmell ?
Tens o has tingut problemes als canells ?
Tens o has tingut problemes respiratoris ?
Tens o has tingut problemes cardiovasculars ?
Tens o has tingut problemes neurològics ?
T'has de controlar la pressió arterial ?
Prens medicació habitualment ?
Has patit algun tipus d'intervenció ?
Tens alguna al·lèrgia ?
Ets diabètic/diabètica ?
Necessites sovint la insulina ?
Prens anticoagulants ?
Data de la darrera vacunació antitetànica ?

POSSIBILITATS DE DEDICACIÓ ALS CASTELLERS (marqueu):
1 dia a la setmana: (dimarts o divendres):
2 dia a la setmana: (dimarts i divendres):
Només assaigs esporàdics i actuacions:

HABILITATS PERSONALS (marqueu amb una X):
Tècnica/experiència en Castells
Secretaria/Administració
Habilitats en l'ús de xarxes socials per a la promoció de la colla (facebook, tweete, pweb...)
Economia/Tresoreria
"Manetes": electricitat, fusteria, manteniment de locals
Coneixements de medicina/infermeria: GENS

UNA MICA

FORÇA

Altres habilitats (digues-les)
Animació de canalla
Disseny (logos, vestit...)
Comunicació amb els mitjans (redactat de notícies, notes de premsa)
Música: timbals i gralles
Reporter/a: foto, vídeo...

Castellers de l'Alt Maresme NIF: G-66173030 - Seu: Escola Sant Jordi
c/ Verdaguer, 15 – 08297 Pineda de Mar – tel. 636834126

