BENVINGUTS AL PROGRAMA DE
CAMP DE JOVENTUT DEL MULTIDISTRICTE ESPANYA
DE ROTARY INTERNATIONAL.

El camp de Joventut
de Rotary dóna als joves:

Si estàs interessat en participar d’aquesta experiència
omple el següent qüestionari:
CENTRE EDUCATIU

NOM I COGNOMS

Una oportunitat de desenvolupar
la seva personalitat i la
confiança en si mateixos.

ADREÇA
POBLACIÓ

C.P

DATA DE NAIXEMENT
TELÈFON

Una oportunitat de compartir el
seu temps amb amics d'altres
països.

E‐MAIL
Nivell d’anglès

Lloc:

El curs passat l’estudiant de 2n de batxillerat de
l’Institut Abat Oliba de Ripoll, XIA MATA RIGART,
de Sant Joan de les Abadesses, va ser premiada i
patrocinada pel club Rotary Club del Ripollès per a
realitzar un camp d’estiu a Turquia durant quinze
dies amb un grup de jovent de diferents països.
L'Intercanvi de Joventut i els camps és un dels
programes oficials de Rotary International que,
sense ànim de lucre, mou anualment a més de 8.000
estudiants en 82 països diferents i que, per les seves
característiques, promou la pau i la comprensió al
món gràcies al coneixement de cultures diferents.

Una oportunitat de conèixer
realment altres cultures.
Una oportunitat de millorar el
seu nivell en altres idiomes.
Una oportunitat de desenvolupar
les bases de la seva futura
educació i aconseguir més
fàcilment els seus objectius.

Data:

Signatura

Si ets menor d’edat cal que firmin els teus pares o tutors
legals)

El guanyador/a d’aquest camp d’estiu serà el /la
seleccionat/da a través d’una entrevista personal amb
un jurat designat per Rotary Club del Ripollès.

II Intercanvi de
Joventut
Enguany emporta’t
el premi!

L’INTERCANVI
QUE ESTAVES ESPERANT!

INSCRIU‐TE
TENS TEMPS FINS EL DILLUNS 11 DE FEBRER DE 2019.

Les dades facilitades en aquest formulari seran tractades
pel Club Rotary del Ripollès per a la finalitat indicada en
aquest formulari, d’acord amb la normativa aplicable que
disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de
Protecció de dades de Caràcter Personal. Podrà exercir els
seus drets d’accés, rectificació, cancel∙lació, dirigint‐se a
Rotary Club del Ripollès, amb seu a l’hotel Solana del Ter
de Ripoll.

PER A MÉS INFORMACIÓ :
INSTITUT ABAT OLIBA
DILUNS 11 DE FEBRER
11 HORES ( A L’HORA DEL PATI)
SALA D’ACTES

Organitza Rotary Club del Ripollès conjuntament amb el
programa d’intercanvis de joves de Rotary Internacional i
el suport de l’institut abat Oliba de Ripoll.

