INSCRIPCIÓ CURSOS I TALLERS

Nom i cognoms: ........................................................................ Data de naixement: .........................................
Població: .............................................................................................................................................................
Mòbil.................................................... Adreça electrònica................................................................................
Curs al que em vull inscriure:
1) .................................................................... Dia i hora..................................................................................
2) .................................................................... Dia i hora..................................................................................

1r Trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre

Autorització pels menors d’edat:

Jo, .................................................................amb D.N.I.............................. autoritzo el meu/la meva
fill/a ....................................................................................... a participar en el curs de........................
................................................................................i me’n faig responsable.

CONDICIONS GENERALS
Només es podrà començar el curs quan s’hagi omplert i signat el full d’inscripció i presentat el
resguard de pagament (efectuat amb un ingrés, indicant el nom de la persona i el curs que s’inscriu, al
compte del

BBVA ES61 0182 6035 41 0200089760 o bé, pagant amb targeta bancària a Can

Rahull, Espai Cultural i Juvenil.
Un cop tancat el període d’inscripció NO es retornarà cap import, excepte en el cas que el curs no tiri
endavant per no arribar al nombre mínim d’alumnes inscrits.

DECLARO que he llegit les condicions generals del curs i que les accepto.

Signatura:

A Santa Maria de Palautordera, ....... /........ de 201.....

Autoritzo a l’Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera a fer ús de les meves dades de
caràcter personal, amb la finalitat exclusiva d'utilitzar-les per a fer difusió de les activitats organitzades pel mateix
servei. Així mateix faig constar que resto assabentat/da:
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, s’informa que
les seves dades seran incorporades en el fitxer Usuaris i Serveis municipals de l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera amb la finalitat de fer difusió de les activitats organitzades per l’Àrea de Joventut 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. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a
la Llei us podeu adreçar a la Oficina del Registre general (Pl. de la Vila, 1) de l’Ajuntament.

Àrea de Cultura i Joventut. C/ Empordà, 30. Tel. 93 848 00 24.
xiulet@smpalautordera.cat cultura@smpalautordera.cat

