INSCRIPCIO

FITXA D’INSCRIPCIO
Nom del participant: ..................................................
Cognoms:.......................................................................
Data de naixement: ...................................................
Adreca: .......................................................................
Localitat: ....................................................................
CEIP o IES: ................................................................
Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a: : ..............
....................................................................................
DNI: ............................................................................
Telefons: .....................................................................
Signatura

Aquesta matricula sols sera valida si
s’acompanya del justificant de pagament.

NO OBLIDE APORTAR LA FOTOCOPIA DEL
SIP DEL PARTICIPANT.

*

PERIODE:
-del 12 de maig al 20 de juny: 100 €

*

ENTREGA: Aquesta fitxa d’inscripcio
s’ha d’entregar en:
CLJO (C/Jaume I el Conqueridor, 13 baix):
dilluns i dimecres de 9.30h a 14h.
Totes les vesprades, de 16.30h a
20.30h (divendres fins a les 19h).
962383751
Al departament d’Educacio de
l’Ajuntament d’Ontinyent, tots els dies
de 9h a 14h.
962918226

* INGRES:

Les taxes d’inscripcio es faran
per mitja d’ingres bancari indicant el
nom del participant com a concepte, al
¨
seguent
compte corrent:
CAIXA ONTINYENT: ES.44.2045.6001.53.3000456270

PODEU TROBAR TOTA LA INFORMACIO SOBRE ACTIVA’T
AL NOSTRE WEB: www.joventutontinyent.com

*

- Periode:
de l’1 al 31 de juliol
- Preu: 100 €
- Horari: de 9h a 14h.

QUE ANEM A FER?: Des del Consell
Local de la Joventut d’Ontinyent
apostem per un estiu amb un gran
ventall d’activitats i propostes per
als joves de la ciutat. Es per aixo
que aquest any presentem Activa’t,
una proposta jove i per als mes
joves d’entre 12 i 16 anys en la
qual els participants gaudiran d’un
complet programa d’oci i temps
lliure durant el mes de juliol.

REUNIO INFORMATIVA A PARES I MARES:
La reunio de pares, mares i/o participants sera el dia 20 de juny a les
19’30 a la seu del CLJO.

Per a la realitzacio d’Activa’t, es
requerira un minim de 12 participants.

*

COM HO FAREM?: Com el seu
nom indica, Activa’t es un Projecte per a moure’s per la ciutat
d’Ontinyent. Anem a realitzar tot
tipus d’activitats, com grans tallers, rutes, esports, jocs, visites,
dinamiques de grup, etc.

*

QUE ES PRETEN? Proporcionar
serveis i alternatives d’oci i temps
lliure als mes Joves de la ciutat d’Ontinyent, fent-los particips
d’activitats socials, mediambientals,
culturals, creatives, historiques i
esportives.

*

I QUE FAREM?:
- ACTIVA’T CREANT
Curtmetratge
Mural
-ACTIVA’T AMB LA NATURA
Rutes per a coneixer el nostre
terme municipal.
- ACTIVA’T PARTICIPANT
Col·laboracio social
- ACTIVA’T AMB L’ESPORT
Esport i Jocs
-ACTIVA’T AMB LA CULTURA
Gimcanes Ciutat

