
                                                                                         

 

 

 

ATENCIÓ ESTELS I TALAIOTS!!! JA ESTÀ AQUÍ LA TROBADA JOVE!!!   
 
Quan serà i què farem??  
 
La Trobada jove és una sortida de dos dies, que s’organitza entre diferents entitats 
d’esplai de L’Hospitalet que conformen el Consell de l’Esplai de L’Hospitalet.   
 
Tindrà lloc el cap de setmana del 18 i 19 d’Abril. És un dels moments de trobada pels 
joves , un moment per relacionar-se, parlar, compartir i descobrir coses plegats. 
Estarem a la Casa de Colònies Tamarit, a Altafulla.  Marxarem dissabte 18 d’ Abril a les 
9:00h des de l’Estació de Renfe de L’Hospitalet i tornarem diumenge 19 d’ Abril cap a 
les 15:00h a la mateixa estació.  
 
 
 Què cal portar??  

• Sac de dormir. 

• Cantimplora.  

• Roba còmode.   

• Pijama.  

• Una muda de recanvi.  

• Lot.  

• Necesser (raspall de dents, desodorant,...).  

• Esmorzar, dinar i sopar del dissabte. 

• Les autoritzacions corresponents signades.  

• Tots els joves heu de portar el DNI i la targeta sanitària original. 
 
Quin és el preu?? 
 
El Preu de la Trobada és de 24 € pels socis, 25,70 € pels no socis, hauríeu de passar-vos 
per secretaria de 16:00h a 20:00h per inscriure-us a l’activitat, abans del 13 d’ Abril.   
Us esperem!  
 
Serà un cap de setmana ple de sorpreses!   
 

L’equip de monitors i monitores de ESTELS I TALAIOTS! 
 

 

Ens trobarem a la RENFE a les 9:00h, sigueu puntuals!!!  

 



                                                                                         

 
 
 

Autorització Trobada Jove 2015  
(A omplir pels tutors legals) 

 

Jo _________________________________________________________ amb 

domicili ___________________________________________ , DNI 

_______________________ i amb els següents telèfons urgents per a la meva 

localització __________________________ i ___________________________ . 

 

AUTORITZO 

Que el meu fill/a _______________________________________________________                                  

d’ anys d’edat, assisteixi a la Trobada Jove 2015 que tindrà lloc el 18 i 19 d’abril a la 

Casa de Colònies Tamarit a Altafulla (Tarragona), que organitza el Consell de l’Esplai 

de l’Hospitalet.  També autoritzo als monitors/es del C.E. Xixell a fer-se responsables 

del meu fill/a durant l'horari de la Trobada Jove 2015, en totes les activitats que es 

realitzin. 

 

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico- quirúrgiques que siguin 

necessàries adoptar, en cas d’extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent.  

 

I per a que així consti, signen la present autorització a: 

 

L’Hospitalet de Llobregat a, ______ de _________________ de 2015 

 

 

 

Signatura, del pare, mare o tutor/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         

 

 

 

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE AL CONSELL DE L’ESPLAI L’H  

(A omplir pels tutors/es legals del/ de la jove) 

 

Jo_____________________________________________ amb DNI 

_______________, 

 

AUTORITZO al Consell de l’esplai de l’Hospitalet per tal que pugui registrar a través de 

fotografies la imatge del meu fill/filla _____________________________________ 

durant les activitats en les que aquest prengui part i organitzades pel Consell de 

l’esplai de l’Hospitalet.  

 

AUTORITZO així mateix que dites fotografies es puguin publicar pel C.E. Xixell i/o per 

qualsevol altra entitat integrada al Consell de l’esplai de l’Hospitalet , en qualsevol 

mitjà, sempre i quan la publicació tingui per finalitat difondre les activitats i/o finalitats 

socials d’aquestes.  

 

 

Signatura, del pare, mare o tutor/a 

 

 

 

 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat a, ______ de _________________ de 2015 

  



                                                                                         

 
 
 

Compromís Trobada Jove 2015  

(A omplir pel propi jove) 

 

Jo ___________________________________________ amb DNI 

_________________ sóc coneixedor de la dinàmica i normativa de convivència de la 

Trobada Jove 2015 i em comprometo a participar de les activitats així com al 

compliment de la normativa.    

 

I per a que així consti, signo el present compromís a: 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat a, ______ de _________________ de 2015 

 

 

 

Signatura del o la jove  

 
 
 
 
 
 
 


