FITXA D’INSCRIPCIÓ PROJECTE OKUP'ALT
Nom i cognoms:..................................................................... DNI: .......................
Adreça: ...............................................................................................................
Població:........................................................................ C.P.................................
Data de naixement: ...../...../....... Edat: ....... Nº CATSALUT...............................
Telèfons de contacte: ...........................................................................................
E-mail.....................................................................................................................
Estudis realitzats....................................................................................................
Centre ....................................................... Població.............................................
Altres cursos d'interès ...........................................................................................
...............................................................................................................................
Perquè t'interessa participar en aquest projecte i què creus que en pots treure?
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Autoritzo a fer servir les meves dades per rebre informació d’altres activitats.
AUTORITZACIÓ PER A PARES – MARES – TUTORS

(OBLIGATORI MENORS DE 18 ANYS)
Jo........................................................................................................................................................... amb
DNI:.....................................autoritzo al meu fill / filla ................................................................ a participar
en el Projecte Okup'Alt organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament
de .................................................................... Així mateix faig constar que conec i accepto el
funcionament del projecte i que en cas d’extrema necessitat i davant la impossibilitat de contactar amb
mi delego en l’equip metge i en els responsables de l’activitat, la decisió de prendre les mesures
oportunes.
Donat que el dret de la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret d’honor , a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, l’organització demana també l’autorització del pares, mares o tutors legals per poder publicar
fotografies/o vídeos on apareguin els seus fills o filles.
Autoritzo que la imatge del meu fill/a ............................................................................................ pugui
aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents a les activitats del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Autoritzo al meu fill/filla ............................................................................ a que pugui ser transportat en
cotxe o en qualsevol altre tipus de vehicle pels responsables del Projecte Okup'Alt organitzat pel Consell
Comarcal de l’Alt Empordà. A prendre part en els trasllats que siguin necessaris pel bon funcionament
del projecte i sempre que siguin les destinacions concretes que marca el projecte i que són afins a la
tasca que s'ha de desenvolupar.

SIGNATURA del pare – mare – tutor/a del participant:

DADES D’INTERÈS
L’equip coordinador del projecte serà l’encarregat de fer la selecció dels i les
joves participants. Ubicant-los en el grup i ofici que cregui convenient en funció
del seu perfil personal i professional. Per aquest motiu és important respondre
de la millor manera possible les següents preguntes, perquè seran aquestes les
que determinaran les decisions que es prenguin sobre cadascun dels
candidats. Existeix la possibilitat d’aportar el currículum i/o altra informació
rellevant.
Es reserva el dret de realitzar entrevistes amb més profunditat amb els
candidats si fos necessari.

Has tingut alguna experiència professional? Quina?

Quin dels oficis proposats t'agradaria realitzar? Perquè?

Agricultor (tasques forestals). Manetes (pintura, lampisteria, etc.). Comunicació
(edició, gravació i muntatge de vídeos, gestió de xarxes socials, etc.)

Quines tasques saps fer?

Quines habilitats personals creus que tens?

Altres dades a tenir en compte.

