
                                         

INSCRIPCIÓ DE MENORS D'EDAT ALS TALLERS CASAL DE 
CULTURA. CURS 2019-2020

Dades de la persona sol·licitant

De la persona menor a inscriure al taller sóc:

Dades de la persona menor a inscriure

Dades del taller

Autoritzacions de la persona sol·licitant

Casal de Cultura · Av. del Riu Mogent, 2 · 08170 · Montornès del Vallès · Tel. 93 572 17 19 · Fax 93 568 11 49
www.montornes.cat · casalcultura  @  montornes.cat

Nom i cognoms DNI/NIE

Domicili

Localitat CP

Autoritzo el cobrament de l'import del Casal de Cultura en aquest compte bancari així com, la cessió d'aquestes dades a l'entitat gestora 
dels serveis per al seu cobrament.

Telèfon mòbil Telèfon

Taller

Dia Horari

Autoritzo la participació de la persona menor en totes les activitats infantils del Casal de Cultura i accepto les condicions establertes. Faig 
extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sota la pertinent 
direcció facultativa. 

Autoritzo que la persona menor marxi sol/a del Casal de Cultura o del taller de cuina de l'escola Can Parera, a l’hora de la finalització de 
l'activitat.

Autoritzo que la imatge de la persona menor pugui aparèixer en fotografies corresponents a les activitats organitzades pel Casal de 
Cultura. Aquestes fotografies es destinaran a difusió pública no comercial. En qualsevol moment podeu revocar aquest consentiment 
mitjançant un escrit dirigit al Departament de Cultura situat al  Vial Mogent, 2 – 08170 Montornès del Vallès.

Autoritzo el cobrament de les mensualitats del curs al compte corrent indicat.

Pare Mare Tutor/a

Adreça electrònica

Nom i cognoms DNI/NIE
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Dades mèdiques de la persona menor 

Feu constar qualsevol dada o informació que creieu oportú que hagi de conèixer la direcció de l'activitat

Pateix hemorràgies sovint?

Pateix del cor?

Pateix o ha patit convulsions?

Pateix alguna al·lèrgia? Quina? 

Pren alguna medicació? Quina? 

Adjunta certificat mèdic que ho acrediti?

Detalleu altres malalties o observacions a tenir en compte:

Dades bancàries

Informació de la sol·licitud

L'adreça electrònica servirà per enviar-vos un avís de notificació electrònica, en cas de nomenar representant serà aquest qui rebrà l'avís de
notificació.  El  correu  d'avís  només  tindrà  efectes  informatius  i  que  si  no  el  rebeu,  no  impedirà  que  es  consideri  feta  la  notificació.
Transcorreguts  10  dies  naturals  l'acte  es  donarà  per  notificat.  Per  a  més  informació  accediu  a
https://www.montornes.cat/seu_electronica/informacio-municipal/notificacions-i-altres-comunicacions-electroniques 

Si a més d'aquest avís, voleu rebre un SMS al vostre telèfon mòbil, especifiqueu el número  

Bonificacions

Marqueu les bonificacions a les que teniu dret:

Casal de Cultura · Av. del Riu Mogent, 2 · 08170 · Montornès del Vallès · Tel. 93 572 17 19 · Fax 93 568 11 49
www.montornes.cat · casalcultura  @  montornes.cat

Nom del titular

Títol de família nombrosa

Títol de família monoparental

Certificat d'inscripció com a demandant d'ocupació

Joves de 12 a 29 anys

Vull rebre notificacions electròniques relaciones amb aquesta sol.licitud

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Nom de l'entitat Codi BIC

IBAN Entitat Oficina DC Núm. del compte
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Autorització per a consultar dades a altres administracions

Autoritzo l'Ajuntament de Montornès del Vallès a consultar en altres administracions les dades següents:

• Títol de família nombrosa
• Títol de família monoparental
• Certificat d'inscripció de demandant d'ocupació

No autoritzo a que es consultin les dades per a la resolució d'aquesta sol·licitud i per tant aporto l'original i fotocòpia dels documents
relacionats a l'apartat anterior

(Signatura)

Política de privacitat

Les vostres dades són tractades per l'Ajuntament de Montornès del Vallès en relació a la gestió i tramitació de les sol·licituds d'inscripcions als tallers per a
menors. La base jurídica del tractament és el compliment d'una missió feta en interès públic,  exercici  de poders públics, compliment d'obligació legal i/o
consentiment inequívoc al posar-se en contacte amb l'Ajuntament i facilitar les vostres dades per a la gestió del servei demanat. Les dades de caràcter
personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió,
portabilitat de les dades, limitació o oposició al tractament, presentant la instància específica per cadascun dels supòsits o be la instància genèrica que trobareu
a la seu electrònica, d'acord amb allò establert en la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i en el
Reglament General de Protecció de dades UE 2016/679. Podeu ampliar aquesta informació a: https://www.montornes.cat/utilitats/proteccio-de-dades-personals
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