
Quota de participació mensual: 90€
Del 26 d'abril al 16 de juny

Les quotes de participació es faran per 
mitjà d'ingrés bancari indicant el nom del 
jove participant com a concepte:

CAIXA ONTINYENT
ES4420456001533000456270

Cal entregar la fitxa d’inscripció a:

• CLJO (c/ Joan XXIII 10 baix); dilluns i 
dimecres matí de 09.30h a 14;00h i totes les 
vesprades de 17:30h a 20:30h (divendres 
fins a les 19.00h) Telèfon: 644954432

• Departament d'Educació de l'Ajuntament 
d'Ontinyent. De dillluns a divendres de 9:00h 
a 14:00h. Telèfon: 962918226

Inscripció

Ingrés

Entrega amb la natura

amb la
cultura

creant

A

A
b

C

d
E

f

participant

amb 
l’esport

Del 3 al 31 de juliol
Inscripcions al CLJO i Ajuntament
Preu participant: 90€

Nom del/la participant:

Cognoms del/la participant:

Data de naixement:

Adreça:

Localitat:

CEIP o IES:

Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a:

DNI:

Telèfons:

Signatura:

Aquesta matrícula sols serà vàlida si 
s’acompanya del justificant de pagament.
No oblideu aportar la fotocòpia del SIP del/la 
participant.

Dirigit a joves de 12 a 16 anys

Activa’t



De 10:00h a 14:00h de dilluns a divendres 
durant el mes de juliol.

Punt d'encontre: Seu del CLJO.

Horari d’activitat

La reunió de pares/mares i/o particpants 
serà el dia 27 de juny a les 19.30h a la Seu 
del CLJO (c/Joan XXIII 10 baix)

Podreu trobar tota la informació sobre el 
projecte al nostre web: 
www.joventutontinyent.com

Reunió informativa

Durant el mes de juliol els i les joves 
gaudiran d'activitats, tallers i experiències 
lúdiques, com per exemple: jocs 
d'orientació, esports, tallers creatius, 
excursions fora d'Ontinyent, activitats amb 
col·lectius de la ciutat, etc.

Què anem a fer?

A través d'Activa't podrem profundir en les 
següents temàtiques:

Com ho farem?

Autoritze al meu fill/a a participar en el 
Projecte ACTIVA’T 2017 així com a eixides 
programades amb motiu del programa.

Autoritze que la imatge del meu fill/a 
puga aparéixer en fotografies i vídeos 
corresponents a activitats d’ACTIVA’T 
2017 d’acord amb la llei 15/1999 del 13 
de desembre de protecció de dades de 
caràcter personal, i que seran tractats 
per l’entitat Consell Local de la Joventut 
d’Ontinyent, amb CIF: G46984381 
degudament inscrit a l’Agencia 
Espanyola de Protecció de Dades.

Totes les dades recollides en aquesta 
inscripció seran tractades d’acord amb 
la llei 15/1999, mencionada 
anteriorment.

Signatura del pare/mare i/o tutor/a 
legal:

Activa’t
participant

Biblioteca

Activa’t amb
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Activa’t
amb la natura
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Activa’t
amb l’esport

Activa’t creant


