Autorització paterna i/o materna
En / Na _____________________________________________________ amb
DNI.:_____________ i número de telèfon _______________________ autoritza
al seu fill/a ____________________________________________ a assistir i
participar en la vetllada del Curs Brúixola que organitza el Moviment de
Centres d’Esplai Cristians Catalans que es realitza durant els dies 9 i 10 de
juny de 2018 a la Parròquia de Sant Ignasi de Loiola (plaça d'Espanya, 4, 25002
Lleida).
Condicions: Aquesta informació formarà part de la base de dades de la FVB i solament en podrà fer ús per la difusió
de les seves activitats. Igualment, les dades facilitades a la fundació Verge Blanca seran tractades amb la màxima
confidencialitat i reserva per part de l’entitat, d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades.
Es tindrà dret a accedir al registre de dades per rectificar-les o anul·lar-les en qualsevol moment trucant al 973 27 28 64
o adreçar-se al carrer Acadèmia núm. 17 de Lleida.
També autoritza a la fundació Verge Blanca que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies o altres mitjans gràfics o
audiovisuals. Aquest material serà realitzat i custodiat per l’entitat i l’ús d’aquest quedarà restringit a les publicacions o
divulgació que en pugui de la pròpia entitat i les entitats amb les que s’està agrupat i integrat.

El/ la sotasignant signa aquesta autorització amb les condicions i normes
exposades.

Lleida, ____ de _______________ de ________

Signatura

NORMES DE LA VETLLADA DEL CURS BRUIXOLA



L’assistència a les sessions del curs és obligatòria.



Cal ser puntual. No està permès marxar abans d’acabar la sessió sense
justificació.



Per coherència amb el que és el curs, no es pot dur ni consumir cap
tipus de beguda alcohòlica ni cap altra droga. Les accions per
l’incompliment d’aquesta implicaran l’expulsió immediata de l’alumne.



No està permès l’ús de telèfons mòbils durant les sessions.



No es podrà sortir de la Parròquia de Sant Ignasi de Loiola sense
justificació.



Per qualsevol qüestió general del curs us podeu adreçar als tutors/es del
curs.

