
Benvolguts i Benvolgudes Talaiots!!!

Us volem tornar a reunir per gaudir d’una altra nit inoblidable,

plena de riures i bon rotllo; LA NIT DE JOCS. Per això, us

convoquem el dissabte 4 de febrer a les 19:30h als locals de
joves de l’esplai per passar una nit amb tots vosaltres! L’activitat
finalitzarà el mateix dissabte a les 23:00h. És per això que el
dia 4 no hi haurà activitat de dissabte de tarda, ens trobarem
directament a les 19:30h!

El sopar el posarem nosaltres, vosaltres només heu de venir amb
moltes ganes de passar-ho bé. Durant la nit jugarem a una gran
varietat de jocs de taula (com El codi secret, el Dixit, el Virus,
…) i algun joc de rol (com El señor Oscuro, D&D, …).

Aquesta activitat l’hem planificat conjuntament amb vosaltres,

joves, i per tant, quan acabi l’activitat, si escau, farem una ruta

per apropar-vos a tots a casa.

Per poder assistir a l’activitat, us heu d’inscriure (sense cap
cost) trucant a l’esplai (93 744 21 95/ 607 63 85 67), en horari de
secretaria (Matins de dimarts i dijous de 9:00h a 12:30h i tardes de
dilluns, dimarts i divendres de 16:30 a 19:00h) o bé enviant un
correu electrònic de confirmació a secretaria@xixell.cat.

És MOLT IMPORTANT que el dia 4 de Febrer porteu l’autorització que

us adjuntem signada per les famílies!

Us esperem a tots i totes!

L’equip de monitores i monitors de Talaiots!

AVÍS LEGAL: Aquest missatge i els fitxers adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari, i poden contenir informació confidencial sotmesa a secret
professional. No n’és permesa la comunicació, reproducció o distribució sense l’autorització expressa de ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI XIXELL. Si vostè
no n’és el destinatari final, si us plau elimini’l i informi’ns-en per aquesta via.
PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27
d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), li informem que les dades personals i adreça de correu electrònic recollides
del mateix interessat seran tractades sota la responsabilitat de ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI XIXELL amb la finalitat de gestionar la relació que ens
vincula. Les dades es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la finalitat del tractament i no es comunicaran a tercers, excepte per
obligació legal. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a
Parc de la Remunta, 4-5 - 08901 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o bé, enviant un missatge al correu electrònic a xixell@xixell.cat. Si considera que el
tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a la seu electrònica www.aepd.es.
ACTUALITZACIÓ DE DADES: En compliment del principi d’actualització de les dades, establert en l’article 5 de RGPD i l’article 4 de la LOPDGDD
sol·licitem que ens comuniquin en la major brevetat possible qualsevol modificació o canvi en les mateixes a l’adreça de correu xixell@xixell.cat.

mailto:secretaria@xixell.cat
http://www.aepd.es/


AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA NIT JOVE

En/Na (nom, cognoms del pare, mare o tutor)

amb DNI i domicili al carrer*

de la ciutat/població *

i telèfon * AUTORITZA al seu fill/a (nom,

cognoms del nen/a)

De anys d’edat, a assistir a la celebració de la Nit de Jocs que es durà a terme el

dissabte 4 de febrer al C.E.Xixell a les 19:30h del vespre fins a les 23:30h.

Marxa sol/a?  Si     No

L’acompanyem?   Si     No

I per a que així consti, signa aquesta autorització:

(Signatura pare, mare o tutor/a)

L’Hospitalet de Llobregat a de de 202___.

AVÍS LEGAL: Aquest missatge i els fitxers adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari, i poden contenir informació confidencial sotmesa a secret
professional. No n’és permesa la comunicació, reproducció o distribució sense l’autorització expressa de ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI XIXELL. Si vostè
no n’és el destinatari final, si us plau elimini’l i informi’ns-en per aquesta via.
PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27
d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), li informem que les dades personals i adreça de correu electrònic recollides
del mateix interessat seran tractades sota la responsabilitat de ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI XIXELL amb la finalitat de gestionar la relació que ens
vincula. Les dades es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la finalitat del tractament i no es comunicaran a tercers, excepte per
obligació legal. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a
Parc de la Remunta, 4-5 - 08901 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o bé, enviant un missatge al correu electrònic a xixell@xixell.cat. Si considera que el
tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a la seu electrònica www.aepd.es.
ACTUALITZACIÓ DE DADES: En compliment del principi d’actualització de les dades, establert en l’article 5 de RGPD i l’article 4 de la LOPDGDD
sol·licitem que ens comuniquin en la major brevetat possible qualsevol modificació o canvi en les mateixes a l’adreça de correu xixell@xixell.cat.
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