
 

SOL·LICITUD D’AJUDA CAP XIQUET SENSE CAMPAMENT 2014 
El centre Juniors MD Carlet ha preparat una campanya titulada “CAP XIQUET SENSE 

CAMPAMENT” amb l’objectiu d’ajudar a tots aquells xiquets i  joves, que per motius 

econòmics, no puguen participar al campament. 

L’ajuda està destinada tots els xiquets/es que vulguin participar en el Campament de 

Juniors MD Carlet 2014, però sempre tindran preferència aquells censats al Centre 

Juniors MD Carlet durant el curs 2013/2014.  

Per a demanar aquesta ajuda tan sols s’ha d’emplenar el formulari de sol·licitud, que 

està annexat a continuació i adjuntar la següent documentació:  

1. Declaració I.R.P.F (en el cas de no realitzar-la Justificant) 

2. Fotocòpia llibre de Família on apareguen tots els membres de la unitat familiar  

3. Fotocòpia de DNI de tots els membres de la unitat familiar  

4. Vida laboral  

El formulari de sol·licitud i la documentació requerida s’haurà de fer arribar abans del 

dia 20 de Juny de 2014 a qualsevol membre de la comissió d’ajudes:  

- Sandra Fabra (Cap de Campament): 660.030.819 

- Sandra Hervàs (Cap de Centre): 616.864.357 

- Josep Mur (Tresorer): 617.637.066 

En relació al compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal (LODP), informem que les dades personals facilitades seran 

incloses en un fitxer propietat i responsabilitat de JUNIORS MD CARLET.  Tant les dades com la 

documentació que es presente seran tractades amb confidencialitat, a més a més, en 

qualsevol moment es pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades 

dirigint-se al Cap de Campament.  

La decisió de cessió de l’ajuda recaurà sobre el grup d’ajudes format per: Cap de centre, 

tresorer, cap de campament i el suport d’un advocat.  

Quede clar que l’ajuda es personal i intransferible. En cas que es donara l’ajuda i el 

xiquet/a decidira no anar al campament, seria retirada i cedida a altre sol·licitant.  

  



 

FORMULARI DE SOL·LICITUD D’AJUDA CAP XIQUET SENSE CAMPAMENT 2014 

DADES DEL XIQUET/A:  
PRIMER COGNOM: SEGON COGNOM: NOM: 

   

DATA DE NAIXEMENT: (dd/mm/aa) 

DNI:  (Pare/mare/tutor en 

cas de no tindre’l) 
 

DIRECCIÓ: Número, piso, porta: 
  

LOCALITAT:   

COL·LEGI:  CURS:  

 

DADES DE LA UNITAT FAMILIAR:   

MEMBRE 01: 

PRIMER COGNOM: SEGON COGNOM: NOM: 

   

DATA DE NAIXEMENT: (dd/mm/aa) 

DNI:  (Pare/mare/tutor en 

cas de no tindre’l) 
 

PARENTESC: Pare Mare  Germà/ Germana Altres 

SITUACIÓ ACTUAL:  Cal especificar si estudia (el que estudia i on) si treballa (on) i si està aturat 
(quant de temps) 

 
 
 

 

MEMBRE 02: 

PRIMER COGNOM: SEGON COGNOM: NOM: 

   

DATA DE NAIXEMENT: (dd/mm/aa) 

DNI:  (Pare/mare/tutor en 

cas de no tindre’l) 
 

PARENTESC: Pare Mare  Germà/ Germana Altres 

SITUACIÓ ACTUAL:  Cal especificar si estudia (el que estudia i on) si treballa (on) i si està aturat 
(quant de temps) 

 
 
 

 



MEMBRE 03: 

PRIMER COGNOM: SEGON COGNOM: NOM: 

   

DATA DE NAIXEMENT: (dd/mm/aa) 

DNI:  (Pare/mare/tutor en 

cas de no tindre’l) 
 

PARENTESC: Pare Mare  Germà/ Germana Altres 

SITUACIÓ ACTUAL:  Cal especificar si estudia (el que estudia i on) si treballa (on) i si està aturat 
(quant de temps) 

 
 
 

 

MEMBRE 04: 

PRIMER COGNOM: SEGON COGNOM: NOM: 

   

DATA DE NAIXEMENT: (dd/mm/aa) 

DNI:  (Pare/mare/tutor en 

cas de no tindre’l) 
 

PARENTESC: Pare Mare  Germà/ Germana Altres 

SITUACIÓ ACTUAL:  Cal especificar si estudia (el que estudia i on) si treballa (on) i si està aturat 
(quant de temps) 

 
 
 

 

Dades juniors md: 
TEMPS:   EDUCADOR/A DURANT EL CURS:  
Pacte Identitat Exp 1 Exp 2 EV Monitors  

CURS   

ACAMPADES A LES QUE HA ASSITIT  
(Durant aquest curs 2013/2014 ) 

1 2 3 

Motiu pel qual no ha assistit: 
 
 

HA ASSISTIT ALGUNA VEGADA A ALTRES CAMPAMENTS:  SI NO 

Assenyala amb una X a quins campaments ha assistit:  
 AVILA 2013 
 MOSQUERUELA 2012 
 MATAHOMBRES 2011 
 AVILA 2010 
 BRONCHALES 2009 
 BONICHES 2008 
 BRONCHALES 2007 

 

 

 



-En relació al compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal (LODP), informem que les dades personals facilitades en aquest 
formulari seran inclosos en un fitxer propietat i responsabilitat de JUNIORS MD CARLET.  
-Les dades presents en aquest formulari seran tractades amb confidencialitat  
-En qualsevol moment es pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades 
dirigint-se al Cap de Campament  
- Accepte les condicions d’us i privacitat que ací es plantegen: 
 

FIRMA DEL SOL·LICITANT: (pare/mare/tutor en cas de ser menor d’edat)  
 
 
 
 
 

 

Documentació que aporta:  
5. Declaració I.R.P.F  

6. Fotocòpia llibre de Família on apareguen tots els membres de la unitat familiar  

7. Fotocòpia de DNI de tots els membres de la unitat familiar  

8. Altres:  

 

 

 

 
 

 

 


