Cal adjuntar una fotocòpia del DNI del participant, fotocòpia de la targeta sanitària del
Servei Català de la Salut i el justificant de l'ingrés bancari amb el nom de l'inscrit i
l'activitat. La quota d'inscripció s'ha d'abonar al següent CC:
ES31 2100 - 0033 - 19 - 0103209318 (CaixaBank)

Dades del pare/mare/tutor
Nom i cognoms
DNI
Email

Telèfons

Autoritzo a participar a l'ARQUEOCASAL al meu fill/filla/tutelat
Nom i cognoms
DNI
Adreça
Població

Data de naixement
Codi Postal

Observacions (al·lèrgies, intoleràncies, malalties...)

Autorització mèdica: autoritzo al meu fill/filla/tutelat a assistir a l'Arqueocasal i a
participar en totes les activitats programades en les condicions establertes, i faig
extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques, en cas d’extrema urgència,
Si
No
sota la direcció facultativa pertinent.
Autorització drets d’imatge: donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a
l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, jo com a pare/mare/tutor
autoritzo que la imatge del meu fill/filla/tutelat pugui aparèixer en fotografies del
Si
No
Arqueocasal.
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa
a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat
de Tríade pel seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat
a Tríade. Autoritzo a Tríade, en l’àmbit de les seves competències, a fer us de les dades personals
facilitades per la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.
Lloc
Data

Signatura

ARQUEOCASAL 2017

FITXA D'INSCRIPCIÓ A L'ARQUEOCASAL - OLÈRDOLA 2017

vine a fer d’arqueòleg
AL CASTELL D'OLÈRDOLA!
del 26 de juny al 7 de juliol
Per joves d’entre 12 i 16 anys!

Foto: Jordi Casanova. Arqueoxarxa

Organitza:

Amb el suport de:

Si t'agrada imaginar històries remotes dels nostres
avantpassats, saber qui vivia als castells i a les ciutats medievals
i com era la vida quotidiana dels seus habitants...
Si t'interessa l'arqueologia, saber com s'ho fan els arqueòlegs
per arribar a conèixer el passat...
I si vols fer nous amics...

gaudeix amb nosaltres de l'ARQUEOCASAL
al castell d'Olèrdola

!

Passarem uns dies treballant amb arqueòlegs de veritat,
investigant i esbrinant què era el Pla dels Albats i què s'amaga
darrera aquest nom. Descobrirem també com eren els cellers
de vi fa mil anys i com el paisatge estava envoltat de vinya.
Aprendrem a veure les pedres amb els ulls dels professionals
i fer un salt a l'edat mitjana.

Lloc: Pla dels Albats, exterior del recinte del castell d'Olèrdola
Horari: de 8 a 13 hores
Calendari (marqueu les caselles que us interessin amb una X):
1a setmana. 26/06 al 30/06 (80 € / 70 € inscripció anticipada)
2a setmana. 03/07 al 07/07 (80 € / 70 € inscripció anticipada)
2 setmanes. 26/06 al 07/07 (140 € / 120 € inscripció anticipada)
Activitat: la nit del castell. Dijous 29/06 (10€)
Passarem tot el dia al castell i també hi dormirem
Inclou sopar i esmorzar
On i quan m'hi puc apuntar?
Pots presentar tota la documentació a:
Ajuntament d'Olèrdola (horari de 8 a 15 hores)
Tríade Serveis Culturals (horari de 8 a 13 hores)
Per correu electrònic (info@triadecultural.com)

Terminis d'inscripció
Data termini de la inscripció anticipada: 5 de juny
Data termini d'inscripció: 16 de juny

Reunions prèvies
Presentació Arqueocasal i reunió informativa: 26 de maig a les 20 h
Lloc: La Gatzara, Sant Pere Molanta
A cura de: Fermí Fernández, actor i showman

Dibuix: Susanna Campillo, "La Xara i
el Pau i l'illa dels Albats"
Cedit per la Diputació de Barcelona

Per dur a terme el casal, caldrà un mínim d'inscrits
Places limitades. Es respectarà l'ordre d'inscripció

Per més informació:
www.triadecultural.com
e-mail: info@triadecultural.com
Tel.: 93 817 28 68

