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INSCRIPCIÓ CASAL ARTS ESCÈNIQUES CREART 

Estiu 2018 

Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 31 de maig 2018 (ambdós inclosos). 

Lloc: OAC de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

 

DADES DEL/A PARTICIPANT 
 
NOM: ____________________________________________________________________________  

PRIMER COGNOM: _________________________ SEGON COGNOM: _____________________ 

ADREÇA: __________________________________________________________________________ 

POBLACIÓ ________________________________ DATA DE NAIXEMENT: __________________ 

CURS  ACADÈMIC  QUE  HA   REALITZAT DURANT  EL  CURS 2017 / 2018: ___________________ 

TELÈFON DE CONTACTE PARE/MARE/TUTOR (en cas de ser menor d’edat): __________________ 

TELÈFON DE  CONTACTE DEL  PARTICIPANT  (en cas de ser major d’edat): ___________________ 

 

AUTORITZACIONS 

En/Na _____________________________________________________________________________ 

Amb DNI /NIE/ passaport ______________________________ com a pare/mare/tutor del/a menor 

__________________________________________________________________________________ 

AUTORITZO que el meu fill/a assisteixi com a alumne/a al Casal d’Arts Escèniques CREART de l’Estiu 

2018 en l’horari establert. 

 

Signatura: 

   

 

DRET D’IMATGE 

 

 

 

 

Autoritzo que el meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents al Casal d’Arts Escèniques 

CREART organitzat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt a: 

- les pàgines web de l’Ajuntament 

- filmacions destinades a la difusió pública no comercial 

- revistes o publicacions locals 

 

Signatura: 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 

regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge, la coordinació d’aquest casal sol·licita el 

consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies on 

apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables. 
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TORN a escollir 

 

Marcar amb una creu l’opció corresponent : 

A. del 25 de juny al 6 de juliol (de dilluns a divendres de 9-13.30h)  80€ 

B. del 9 al 20 de juliol (de dilluns a divendres de 9-13.30h)   80€ 

C. del 25 de juny al 20 de juliol (de dilluns a divendres de 9-13.30h)           160€ 

 

 

Formes de pagament 

 

Transferència o ingrés bancari al compte corrent ES42.2100.1372.96.0200013267 

Indicant com a concepte: 

- el nom i cognom del/a participant 

- Casal Art Escèniques 

 

 

DOCUMENTACIÓ 

 

- Fotocòpia de DNI / NIE / Passaport dels pare/mare/tutor 

- Llibre de família 

- Targeta sanitària del/a participant 

- Comprovant de pagament de la quota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la sol·licitud, i resten incorporades 

a la base de dades de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni 

comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets d’oposició, accés, 

rectificació i cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 

d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).  

IMPORTANT 

El full d’inscripció ha d’anar acompanyat del justificant de pagament de la quota.  

 

 


