FITXA DE SOL.LICITUT D'INSCRIPCIÓ Al PROGRAMA “*JOVE OPORTUNITAT” -JOOP-

DADES DEL PARTICIPANT
NOM

COGNOMS

DNI /NIE

DATA DE NAIXEMENT

TELÈFON

DIRECCIÓ

Num. SIP

CORREU ELECTRÒNIC

NIVELL D'ESTUDIS
COMPLETAT
(E.Primària o títol ESO)

DADES DE LA MARE, EL PARE O EL/LA TUTOR/A (Només en cas que el participant siga menor d'edat)
NOM

COGNOMS

DNI /NIE

TELÈFON 1

TELÈFON 2

DIRECCIÓ
CORREU ELECTRÒNIC

PROFESSIONAL que, declarant CONÉIXER el contingut i objectius del programa *JOOP”, PROPOSA l'entrada del/de la jove en aquest
NOM i COGNOMS:

PROFESSIÓ:

TIPUS INSTITUCIÓ EN LA QUAL S’INTEGRA
(Rodear lo que proceda)
IES / AJUNTAMENT/ SANITAT/ ….

NOM INSTITUCIÓ :

CORREU ELECTRÒNIC
DATA
…...../….../202..

SIGNATURA

El/la jove necessita entrar en *JOOP” (valorar de 0 a 5, sent 5: “donades les seues circumstàncies/perfil li “El/la jove vol entrar en *JOOP” (valorar de 0 a 5, sent 5: “mostra molt d'interés
resultaria molt necessari participar en *JOOP”
a participar en *JOOP”)
Envoltar numere: 1
2
3
4
5
Envoltar numere:
1
2
3
4
5

DECLARACIÓ RESPONSABLE y DADES PERSONALS
A SIGNAR PEL PARTICIPANT-ALUMNE/A /
PER LA SEUA MARE/PARE/TUTOR/A, SI ÉS MENOR D'EDAT)

DECLARE:
1r Que són certes totes les dades personals expressades en aquesta fitxa de sol.licitut d'inscripció
2n Que desitge participar / Que autoritze que el meu filll/a participe en una acció/curse del Programa “Jove Oportunitat -JOOP-”, del contingut del qual, duració i
objectius he sigut informat/da per ……………………………………….………..……..…......……………………………..
3r Que, com a part de l'acció esmentada, accepte participar / autoritze que el meu fill/a participe en eixides per a visitar diferents entitats i empreses, que poden
implicar desplaçament a peu dins del municipi en què es desenvolupa l'acció i així mateix, desplaçament en autocar a altres municipis de la Comunitat Valenciana
i, així mateix, en dues estades de 48 hores cadascuna en un alberg juvenil
4t Que he sigut informat/da que l'acció és finançada pel Fons Social Europeu .
5é Que, no estant jo / el meu fill/a vinculat/a a cap contracte exclusiu sobre utilització de la meua imatge / la imatge del meu fill/a, cedisc a l'Institut Valencià de la
Joventut i a l'Ajuntament del municipi on es realitza el curs JOOP els drets que tinc sobre la meua imatge / la imatge del meu fill/a quan aquesta es reproduïsca
en fotografies i vídeos presos durant el transcurs de l'acció “Jove Oportunitat”. En conseqüència autoritze totes dues administracions a reproduir, comunicar i
modificar per tot mig tècnic les fotografies i vídeos realitzats en el marc de la present autorització.
6é Que estic / el meu fill/a està inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil o bé he sol·licitat/sol·licitaré la incorporació a aquest fitxer per no
treballar ni estudiar el dia d’entrada en JOOP
Mitjançant la signatura d'aquesta inscripció, l'INTERESSAT/DA presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que
facilite siguen tractats per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). L'IVAJ i l’empresa contractada per aquest per ejecutar el programa Jove Oportunitat, aixina com
els ajuntaments col.laboradors tractaran les dades de l'Interessat/a en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret
respecte d'aquestes, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d'aplicació, i amb l'única finalitat de gestionar el registre de la seua participació en el
programa Jove Oportunitat.
En ……………………, a ..…. de ……..……… de 202...
(SIGNATURA DEL JOVE SOL·LICITANT I, EN CAS DE MENORS, DE LA SEUA MARE/PARE/TUTOR/A)

