
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, la Comunitat de Cristians Serra d’Alfàbia, les Pa-
rròquies de la unitat de Pastoral d’Esporles, Banyalbufar i Estellencs,  
i la Delegació d’Ensenyament i Pastoral del centres d’Església del 
Bisbat de Mallorca.

Els pares es comprometen a venir a cercar el seu fill si no compleix 
les normes establertes pels animadors.

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions médico -
quirúrgiques que calgui adoptar en cas d´extrema urgència, sota la 
direcció facultativa pertinent. També autoritzo el trasllat del meu fill 
en cotxes particulars. 

Autoritzo utilitzar les fotografies 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 activitats orga-
nitzades des d’aquestes entitats o d’altres del mateix àmbit, amb les 
condicions citades anteriorment.

    __________, _____ de _______________ de 2019

     Signatura del Pare, Mare o tutor

Indica si tens alguna intolerancia al menjar o prens medicació:

__________________________________________________________
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UNLEASHED: HOLINESS

CRIDATS A LA SANTEDAT

24/26 gener 2020
COLÒNIA DE SANT JORDI



C O N V I V È N C I E S  J U V E N I L S

El sentit de la nostra vida és unir-nos a Déu en l’amor,
correspondre totalment als desitjos de Déu.

Hem de permetre a Déu «que visqui la seva vida
en nosaltres». Això vol dir ser sant

PLACES LIMITADES

Per formalitzar la inscripció feis una transferència bancària a la
BANCA MARCH ES50 0061 0027 0200 7586 0113
i envieu còpia de la transferència bancària
amb el vostre nom complet i el lloc de procedència
al whatsapp 671000666

Hi ha 50 places que se distribuiran per orde
d’arribada dels missatges

Data màxima d’inscripció: 10 de gener de 2020

30 
euro

s

12 a 20 anys

Delegació d’ensenyament
Pastoral de centres d’església

ORGANITZA

TU TAMBÉ POTS SER SANT!

Arribada divendres 24 de gener a les 20h
Tornada diumenge 26 de gener a les 16h


