
 
    AJUNTAMENT D’ ABRERA 
 

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT:  
 

DADES DEL/LA SOL·LICITANT                                                                                                       

Nom i cognoms        
                                                                                                                                     

NIF/NIE 

Domicili                                                                                                                          Telèfon mòbil  
 

 

Codi postal i població                                                                                                                              
 

Adreça electrònica     
           
 

 
DADES DEL/S ADULT/S PARTICIPANT/S AL CURS                                                                                                    

Nom i cognoms        
                                                                                                                                     
 

NIF/NIE 

Nom i cognoms        
                                                                                                                                     
 

NIF/NIE 

Domicili                                                                                                                          Telèfon mòbil – Telèfon fixe 
 
 

Codi postal i població                                                                                                                              
 

Adreça electrònica     
           
 

 
DADES DEL/S MENOR/S PARTICIPANT/S AL CURS  

Nom i cognoms        

                                                                                                                                     
 

Edat Centre Escolar 

Nom i cognoms        
 

 

Edat Centre Escolar 

Nom i cognoms        
 

 

Edat Centre Escolar 

        

- Havien participat abans en alguna altra activitat?         Sí         No     - Quina / es?  ..................................                                                                
 

- Com t’has assabentat de l’activitat? ………………………………. 
 
AUTORITZO: 

 Que s'incloguin les dades de/les persona/es participant/s als canals informatius a fi efecte de rebre 
informació d'activitats organitzades per a l’Ajuntament d’Abrera.  

 

 Que la/les imatge/es del/s participant/s (adults i menors) pugui/n aparèixer en fotografies 
corresponents a activitats organitzades per l’Ajuntament d’Abrera amb la finalitat de la seva difusió als mitjans 
informatius de l’Ajuntament.   

 

Les places són limitades i es cobriran per ordre d’inscripció. En cas de faltar una sessió sense justificar es quedarà exclòs del 
taller i no podrà optar a la inscripció a un altre taller del 2018. Els infants han de venir acompanyats mínim d’un adult i màxim 

dos.   
  

Signatura del/la sol·licitant. 
 
Localitat i data:  

 D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres 
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de tractament per 

gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o 

als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides  a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho 
autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant el correu electrònic: informacio@ajuntamentabrera.cat o en el correu 
postal: Departament d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament - Plaça de la Constitució número 1, 08630 Abrera.  


	AJUNTAMENT D’ ABRERA

