enCETem aventures
secció infantil i juvenil del centre excursionista de Terrassa
FULL D’INSCRIPCIÓ

EnCETem aventures és una proposta dirigida a nens i nenes nascuts entre l’any 2009 i
2008 (ambdós inclosos), amb ganes de conèixer la natura i algunes de les activitats que s’hi
poden practicar. Es pretén satisfer aquests interessos amb activitats (un dissabte al mes, a
la tarda) i sortides (un diumenge al mes), on posaran en pràctica els seus aprenentatges,
així com fomentar el respecte vers els companys i la natura.
La majoria de les activitats que es faran durant els dissabtes a la tarda es portaran a terme
dins de l’edifici del Centre Excursionista de Terrassa, però d’altres es realitzaran en espais
propers fora d’aquest edifici.
El preu de la inscripció al curs és de 35€. Cal que tots els participants siguin socis i
TINGUIN L’ASSEGURANÇA DE MUNTANYA (FEEC). Cada sortida es pagarà a part.
Cal llegir detingudament les següents normes abans de formalitzar la inscripció:
★ Qui hi participi es compromet a seguir les instruccions del monitor/a.
★ Qui hi participi seguirà les normes de seguretat orals o escrites que els monitors/es
estableixin alliberant-los de tota responsabilitat de danys o d’accidents per
imprudència. El CET no es farà responsable dels prejudicis que pugui ocasionar el/la
participant al no seguir les indicacions del monitor/a.
★ En cas que qualsevol participant no segueixi les normes de convivència, respecti la
natura o presenti poc interès per les activitats organitzades, es valorarà la seva
continuïtat a la secció.
★ L’equip de monitors es reserva el dret d’efectuar canvis i modificacions si ho
considera adient.
★ Al formalitzar la inscripció cal adjuntar-hi una fotografia de carnet i una fotocopia del
CAT SALUT i del carnet de la FEEC (federació d’entitats excursionistes de
Catalunya).
★ És obligatori estar federat.
★ En cas que el nen o la nena necessitin un medicament, s’ha d’aportar una
autorització del pare i còpia on el metge cita la dosis a prendre, les hores i els dies.
DADES PERSONALS:

Nom i cognoms: ……………………………………………………………………………………..
Data de naixement: ………………………………. Número CAT SALUT: ……………………
Adreça: ……………………………………………………………………………………………….
Població: …………………………………………… Codi postal: ………………………………..
Telèfon fix: ……………………………………………………………………………………………
Telèfon mòbil pare: …………………………… Telèfon mòbil mare: …………………………....
Correu electrònic: …………………………………………………………………………………..

SALUT
Pateix alguna malaltia (al·lèrgia, asma, epilèpsia, problemes derivats d’operacions
quirúrgiques, etc.)? ……………… Quina? ………………………………………………………
Pateix algun impediment físic o psíquic? ……………. Quin? …………………………………
Pren algun medicament habitualment? …………….. Quin? …………………………………..
Amb quina freqüència? …………………………………………………………………………..
Segueix alguna dieta especial? …………. De quin tipus? …………………………………….
Es mareja amb freqüència? ……………… Per quina causa?................................................
Emmalateix amb freqüència? …………….. De quina manera? ……………………………….
Altres observacions: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....

ALTRES DADES PERSONALS:
A quina escola vas? ………………………………………………………………………………..
Pràctiques habitualment algun esport? ………… Quin? ………………………………………..
Pràctiques l’excursionisme? ……… Què?.............................................................................
Has esquiat mai? …………. Quin o quins tipus d’esquí? ……………………………………....
En quin nivell ho domines? ………………………………………………………………………...
Has fet l’escalada? ………………………………………………………………………………….

En quin nivell ho domines? ………………………………………………………………………...
Com has conegut l’enCETem aventures? ………………………………………………………..
Coneixes algun altre participant? ………… Qui? ………………………………………………..
Per què t’hi has apuntat? …………………………………………………………………………..
Què esperes d’enCETem? ………………………………………………………………………....
Què t’agradaria fer a enCETem? ………………………………………………………………….
Quines són les teves aficions? …………………………………………………………………….

★ Durant les sortides farem fotografies per tenir-ne un bon recull, penjar-les en les
xarxes socials i perquè en pugueu disposar. D’acord amb la normativa vigent de
drets d’imatge dels infants, us preguem que ens notifiqueu si autoritzeu al vostre fill a
sortir-hi o no.
FOTOS SI

FOTOS NO

★ En finalitzar les activitats de dissabte i les sortides de diumenge, podreu venir a
buscar els vostres fills/es, o deixar-los marxar sols/es cap a casa. Us preguem que
ens notifiqueu si autoritzeu al vostre fill/a a marxar sol/a en finalitzar les activitats o
no.
MARXAR SOL SI

MARXAR SOL NO

AUTORITZACIÓ:
Jo …………………………………………………. amb DNI …………………………………., com
a pare/mare/tutor de ……………………………………….., accepto les normes exposades
anteriorment, acredito que totes les dades del/la participant són correctes i autoritzo a
assistir a les activitats organitzades per la secció infantil i juvenil. Faig extensiva aquesta
autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas
d’extrema urgència, i sota la direcció facultativa adequada.
Firma/Data

