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Benvolguts pares i mares del Centre Juvenil: 

 

Us comuniquem que per els dies 17 i 18 de maig de 2014  hem pensat 

participar a la Festa Jove 2014 “Agrega’t a la Festa”, activitat organitzada per 

tots els centres que pertanyem a la Federació de Centres Juvenils Don Bosco de 

Catalunya.   

La Festa Jove tindrà lloc al Centre Juvenil Salesià Som-hi tots!( C. Alfons 

XII, 111 de Badalona ) amb un preu de 10 euros. 

Aquesta activitat té el seu inici a les 11 hores del dissabte 17 de maig i 

finalitzarà a les 11 hores del diumenge 18 de maig. Els vostres monitors i 

monitores us donaran més informació sobre l’hora concreta de sortida i d’arribada 

al vostre centre en particular.  

 Els nois i noies que hi participin hauran de portar-se el dinar de dissabte; de 

la resta d’àpats se n’encarregarà la Federació a través del Banc d’Aliments.  

 Cal que portin també: Sac de dormir amb aïllant ( es dorm al terra) i 

pijama. Estris d’higiene personal. Roba i calçat còmodes. Roba interior de recanvi 

(i roba de recanvi per diumenge, si escau). 

 Recordem que no està permès portar i/o utilitzar cap tipus d’aparell 

electrònic (mòbil, reproductors de música, dispositius amb jocs, càmeres de fotos, 

tablets,...) 
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Lliureu aquesta butlleta als monitors i monitores del vostre centre com a 

confirmació d’assistència juntament amb els diners de l’activitat. La data límit per 

entregar aquesta autorització signada és el dia 3 de maig. 

 

Atentament, l’equip de monitors i monitores 

 

 

AUTORITZACIÓ A PARTICIPAR A L’ACTIVITAT 

 

Jo ......................................................................................................, 

amb DNI ........................................................... pare, mare o tutor de 

................................................................................... l’autoritzo a 

realitzar la sortida dels dies 17 i 18 de maig de 2014 a la Festa Jove 2014 “ 

Agrega’t a la Festa” al Centre Juvenil Salesià Som-hi tots! de Badalona. 

Necessitats especials àpats : .................................................................... 

(al·lèrgies alimentàries, vegetarians, musulmans,..) 

I faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdic-quirúrgiques que fos 

necessari adoptar en cas d’urgència, sota la direcció facultativa adequada. 

Signatura pares/tutor 

 
 

__________________ de 2014 
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AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE 
 

Durant la Festa Jove 2014, es realitzaran fotografies que després seran publicades 

al Facebook i/o Twitter de la Federació de Centres Juvenils Don Bosco de 

Catalunya i al web www.federaciodonbosco.com, en conseqüència, necessitem 

l’autorització del responsable del menor. Per tant, com que el dret a la pròpia 

imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 

5/1982, de 5 de maig, us demanem el consentiment als pares/mares o tutors 

legals per poder publicar fotografies on apareguin els vostres fills i filles o aquestes 

on siguin clarament identificables. 

Jo.................................................................................. pare/mare/tutor 

legal amb DNI............................... 

                 Autoritzo   No autoritzo  

 

que la imatge del/de la meu/meva fill/a 

................................................................................ pugui aparèixer en 

fotografies i filmacions corresponents a la Festa Jove 2014 que es realitzarà al 

Centre Som-hi tots! De Badalona els dies 17 i 18 de maig i publicar-les a les 

Xarxes socials, web de la Federació  o revistes de difusió cultural pròpies. 

Signatura pares/tutors 

 

 

__________________ de 2014 

http://www.federaciodonbosco.com/

