
 
    AJUNTAMENT D’ ABRERA 
 
SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ ACTIVITATS 25 i 26 DE JUNY 
 

DADES PERSONALS DEL/LA MENOR/S PARTICIPANT/S:  
 

Nom i cognoms                    

                                                                                                          

Edat Centre Escolar 

Nom i cognoms        

 

Edat Centre Escolar 

Nom i cognoms        
 

Edat Centre Escolar 

 

DADES DELS PARES, MARES I/O TUTORS/ES/RESPONSABLES per contactar en horari de les activitats: 
 

Nom i cognoms, parentesc i telèfon         
                                                                                                    

NIF/NIE 

Nom i cognoms, parentesc i telèfon  NIF/NIE 

 

Nom i cognoms, parentesc i telèfon 
 

NIF/NIE 
 

Domicili  
 

Codi postal i població 

Adreça electrònica  Telèfon de contacte 
 

 
Activitats: 
 

□ Tarda Multiesport: 25 de juny de 17.00 h a 20.00 al Camp Municipal de Futbol.  
□ Tarda Multiesport: 26 de juny de 17.00 h a 20.00 al Camp Municipal de Futbol. 
□ Gimcana d’Estiu: 25 de juny de 18.00 h a 20.00 a la Plaça de Pau Casals. 
□ Gimcana d’Estiu: 26 de juny de 18.00 h a 20.00 al Parc de l’Estació.  

      
 

AUTORITZACIÓ (per emplenar els pares, mares, tutors/es o responsables): 
 

    □ Autoritzo que el meu/va fill/a assisteixi a les activitats marcades anteriorment que organitza l’Ajuntament d’Abrera. 
 

    □ Autoritzo als Servei d’Infància a captar i publicar imatges del meu/va fill/a per a la seva difusió pública, així com a Eina 
       Cooperativa com a gestora de l’activitat. 
 
 

NOM I COGNOMS:.............................................................................................               DNI:.................................................... 
(pare, mare, tutor/a)                                                                                                            Data i Signatura: 
 
 
 
 
 

 

AUTORITZACIÓ PER MARXAR SOL/A I/O AMB UNA ALTRA PERSONA: 
 

L'escrit següent és un comunicat per anunciar la seva intenció de recollir el seu fill/a quan finalitzi l'activitat, per contra, d'autoritzar 
que ell/a mateix/a es desplaci per compte propi fins al seu domicili. Empleni l'escrit següent i assenyali l'opció desitjada, per tal 
que la seva decisió tingui els efectes oportuns. 
 

 
El Sr./La Sra. ............................................................................................   amb DNI ...............................................,   
com a persona responsable legal de l’infant ..................................................................................................., faig saber que: 
 
 

   □ DONO EL MEU CONSENTIMENT per tal de que vagi pel seu compte al seu domicili. 
 

   □ El Sr./La Sra. (1) ............................................................................................  amb DNI ...................................................., 
      El Sr./La Sra. (1) ............................................................................................  amb DNI ...................................................., 
      El Sr./La Sra. (1) ............................................................................................  amb DNI ...................................................., 
 

      seran les persones responsables de recollir-lo/la a l’activitat.  
                                                                                                                                        Data i Signatura: 
 
 

(1) Dades de les persones responsables que recolliran l’infant. 
 

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 de sol·licituds d’inscripció d’activitats de juny, del qual és responsable l’Ajuntament d’Abrera, i seran objecte de 

tractament per gestionar les llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos, per a les quals és necessari el certificat d’aptitud psicològica dels 
propietaris, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques ni jurídiques, públiques ni privades, sense el vostre consentiment o si no ho 

autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu electrònic: informacio@ajuntamentabrera.cat o correu postal: 
Departament d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament - plaça de la Constitució, 1, 08630, Abrera.  
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