
inscripció

grup de joves
AMICS DE JESÚS

Nom del jove __________________________________________________________
Mòbil personal o whatsapp _______________________________________________ 
Quina és la teva cançó més emocionant?__________________ Pagat: SI           NO

MATERIAL NECESSARI

PER MENJAR:
- El sopar del divendres
- El berenar de dissabte i diumenge
- Torcaboques de roba
- Plats i coberts
- Tassó 
 
HIGIENE PERSONAL:
Un necesser amb: sabó, pinta, raspall, 
pasta de dents, una tovallola mitjana.

ALTRES:
- Càmera fotogràfica
- Llanterna i piles per la llanterna.

PER VESTIR-SE:
(Tota la roba ha de ser vella)
- Motxilla o bossa per la roba.
- Sac de dormir o llençols.
- Pijama.
- Roba per abric.
- Xubasquero.
- Mocadors de paper.
- Deportives o calçat d’excursió.

PREU: 25 euros
El preu és per pagar l’estança al casal
i el dinar i sopar del dissabte i el dinar
de diumenge.

AUTORITZACIÓ DEL PARE, LA MARE O EL TUTOR LEGAL

En/na:___________________________ amb DNI: ___________ autoritza el seu fill/a 
_______________________________ a assistir a les Convivències Juvenils que organitza 
la Comunitat de Cristians de Llucmajor, els dies 9 a l’11 de desembre de 2016, i fa extensiva 
aquesta autorització a les decisions médico -quirúrgiques que calgui adoptar en cas d´extrema 
urgència, sota la direcció facultativa pertinent. Autoritzo a l’organització a utilitzar les fo-
tografies i el video de les activitats on surti el meu fill/a. Reservant-me en qualsevol cas la 
possibilitat d’anul·lar aquesta autorització o de impedir que es posi qualsevol fotografia que 
consideri que no ha de sortir publicada. També faig extensiva l’autorització a l’us, parcial o 
total, de les fotografies per a ser usades en campanyes de promoció i difusió de les diferents 
activitas organitzades des d’aquesta entitat o d’altres del mateix àmbit, amb les condicions 
citades anteriorment.
     Llucmajor, _____ de _______________ de 2016
     Signatura del Pare, Mare o tutor

Convivències
  juvenils

9 - 10 - 11 de desembre de 2016

Casal de la Colònia de Sant Jordi

Sortida: divendres, 9 de desembre a les 19 h
Tornada: diumenge, 11 de desembre a les 17 h

Pels joves que participen al Grup 
d’Amics de Jesús de la Comunitat de 
Cristians de Llucmajor i Esporles.

De la pel·lícula treurem importants habilitats emocio-
nals per aplicar a la nostra vida i donarem un vocabu-
lari emocional per explicar el que ens passa

emociona’t




