AUTORITZACIÓ PER A LA UTILITZACIÓ DEL CASAL JOVE
temporada 2017/2018
L’Ajuntament d’Albalat de la Ribera d’acord amb el “Reglament regulador de l’ús de
l’equipament municipal centre dotacional”, en el seu apartat 3.4.3. Casal Jove,
fica a disposició de les famílies el següent document de validesa anual perquè els pares, mares i
tutors legals de menors autoritzen els seus fills/es la utilització de les instal·lacions municipals
del Casal Jove ubicades en el Centre Dotacional.
El Casal Jove està a la planta baixa del Centre Dotacional. L’accés és lliure i obert tot l’any en l’horari publicat als
diferents mitjans de comunicació, per als joves a partir de 10 anys i fins els 17 (ambdós inclosos). Es podrà gaudir
gratuïtament dels jocs i instal·lacions prèvia presentació del carnet propi del centre. L’expedició del carnet serà
anual i requerirà l’autorització familiar. També caldrà fer un dipòsit en forma de fiança de 10euros, dels quals
seran tornats 8euros en acabar la temporada en el cas de no haver causat cap desperfecte.
L’Ajuntament no presta el servei de guarda dels menors, en qualsevol cas, els menors podran estar acompanyats
dels pares.

Les activitats puntuals celebrades al Casal Jove en ocasió de festes i altres, podran alterar
l’horari habitual i les condicions d’ús i seran publicades pels diferents mitjans de comunicació
de l’Ajuntament.
En/Na_________________________________________________________________________________________________
amb DNI__________________ i telèfon_______________________________ com a pare/mare/tutor legal del
menor _______________________________________________________________________ nascut l’any ______________
i amb domicili al C/_______________________, número__________ autoritze el meu fill/a a la utilització
de les instal·lacions del Casal Jove durant la temporada 2017/2018.

Signatura i data
Tria l’opció desitjada d’utilització del Casal Jove en la temporada 2017/2018:
c

ALTA (nous, cal abonar 10 euros)

c

BAIXA (tenen actualment carnet jove i ja no poden/volen accedir, tornar 8 euros)

c

RENOVACIÓ (membres del Casal Jove que renoven la temporada 17/18. Cal abonar 2 euros)

Documentació a aportar: (no s’acceptaran cap autorització que no adjunte els tres requisits següents)
- Autorització degudament complimentada. Molt important marcar l’opció alta, baixa o
renovació.
- Foto carnet del menor
- Import de l’opció escollida.
La documentació serà aportada al/la conserge del centre dotacional en horari habitual: dimarts a
divendres 16h a 20h i dissabte de 10h a 13h
Aprofitem per recordar-li l’horari del Casal Jove tardor/hivern:
Divendres de 17h a 20h i de 22h a 23:30h; Dissabte de 18h a 20h i de 22h a 00h; Diumenge de 17h a 20h.
Més informació en www.albalatdelaribera.es
Ajuntament d’Albalat de la Ribera

