SOL·LICITUD
INSCRIPCIÓ CARROSSES
SANT LLORENÇ 2017

Ajuntament
d'Alaior

1. SOL·LICITANT
Nom i llinatges o raó social:

DNI/CIF:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Telèfon de contacte:

Província:
@:

2. DADES DE LA NOTIFICACIÓ
Per recollir les notificacions telemàtiques heu de disposar d'un certificat digital instal·lat al navegador.
Mitjà preferent de notificació en cas de ser persona física:

Paper

Telemàtic

3. EXPÒS

Manifest que he tingut coneixement de la convocatòria per participar en les Carrosses de les festes
de Sant Llorenç 2017.
Que el nostre grup està format per:
Homes

Dones

Nombre d'adults
Nombre de menors

Adjunt l'annex I: Llistat de participants i responsables (1 cada 10) amb el nom i cognoms, DNI,
població i edat.
APORTAREM L'EQUIP DE SO I ALTAVEUS.
Manifest que conec i accept les bases de la convocatòria.
Observacions:

4. SOL·LICIT

La inscripció d'aquest grup per participar en les Carrosses de Sant Llorenç 2017.
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5. DECLAR:

Que compt amb les autoritzacions paternes/maternes per a la participació dels menors.
6. AVÍS LEGAL
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se us informa del següent:
 Les dades de caràcter personal que s'obtenguin de la vostra sol·licitud seran incorporades i tractades de forma confidencial en un fitxer propietat
d'aquest Ajuntament.
 Les dades obtingudes amb aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la vostra identitat, per elaborar estadístiques internes.
 Tindreu la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, si escau, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint una
comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament.

Alaior,

d

de

[rúbrica]

SR. REGIDOR DE FESTES
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 de juny de 2017
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