PREINSCRIPCIÓ ALS TALLERS DEL CASAL DE CULTURA
CURS 2016-2017

Número de
preinscripció

Nom i Cognoms

DNI/NIE

Domicili
Localitat

CP

Correu electrònic
Edat

Telèfons
Barri

Taller

Nivell

Dia

Horari

Cal indicar el dia de realització del taller, l'horari i el nivell, si n'hi ha. Per apuntar-se als tallers de nivell mig o avançat és necessari haver
realitzat el nivell anterior.
L'ordre de presentació de sol·licituds no garanteix la reserva de places
Cal formalitzar una preinscripció per taller/grup
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PREINSCRIPCIÓ ALS TALLERS DEL CASAL DE CULTURA
CURS 2016-2017 (Exemplar per a l'usuari/ària)

Número de
preinscripció

Nom i Cognoms

DNI/NIE

Domicili
Localitat

CP

Correu electrònic
Edat

Telèfons
Barri

Taller

Nivell

Dia

Horari

Cal indicar el dia de realització del taller, l'horari i el nivell, si n'hi ha. Per apuntar-se als tallers de nivell mig o avançat és necessari haver
realitzat el nivell anterior.
L'ordre de presentació de sol·licituds no garanteix la reserva de places
Cal formalitzar una preinscripció per taller/grup
SORTEIG DE LES PLACES
El 13 de setembre de 2016, a les 18 h, es realitzarà al Casal de Cultura el sorteig d'aquells tallers que tinguin més demanda que places.
Per saber si teniu plaça en el taller on heu fet la preinscripció, cal que consulteu les llistes definitives, que es penjaran el 1 5 de setembre a la
recepció del Casal de Cultura.
FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
Del 15 de setembre al 23 de setembre de 2016 al Casal de Cultura.
Per formalitzar les inscripcions caldrà aportar, juntament amb el full d’inscripció (1), la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI/NIE.
- Fotocòpia del full del compte corrent on figuri el titular.
- A més, si es té dret a alguna bonificació(2), caldrà aportar una còpia del document acreditatiu vigent.
(1)
(2)

El full d’inscripció el podeu descarregar al web municipal www.montornes.cat
BONIFICACIONS (regulades per l'ordenança núm. 41):
- 25% de descompte sobre el preu de l’activitat.
- Tipus de bonificació: carnet jove, carnet de família nombrosa, carnet de família monoparental, certificat de la condició d’aturat/da vigent.
- Les bonificacions no són acumulables.

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la seva sol·licitud, i resten incorporades a un fitxer automatitzat del l'Ajuntament. 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, a ccés, rectificació i
cancel·lació de les dades d'acord amb allò establert a la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a l'OAC per presentar l'escrit corresponent.
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