
     Regidoria de Joventut

NOM I COGNOMS:
DNI:
DATA NAIXEMENT:
ADREÇA:
CODI POSTAL:
POBLACIÓ:
TELÈFON(S):
ADREÇA ELECTRÒNICA:

□ TALLER DE BELLES ARTS □ CURS DE CANGUR
□ TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES □ CURS D'AUTOMAQUILLATGE
□ TALLER DE DJ □ CURS DE PRIMERS AUXILIS
□ TALLER DE HIP HOP □ CURS DE TÈCNIC DE SO EL KALIU
□ TALLER DE TEATRE
□ TALLER DE CUINA
□ TALLER DE TECKTONIK □ LIP DUB EL KALIU
□ TALLER DE CERÀMICA
□ TALLER DE GRAFFITIS
□ TALLER DE CIRC □TALLER DE DIBUIX MANGA
□ TALLER DE PERCUSSIÓ □ MANUALITATS (COLLARETS, BRAÇALETS, ETC.)

□ TALLER DE RÀDIO □ 

□ ACCÉS ORDINADORS PUNT TIC

Signatura:

Lliçà de Vall,  a        de                       de

__________________________________, AMB DNI ___________, pare, mare o tutor/a del/de la menor

□ ACTIVITAT CREACIÓ I PRODUCCIÓ D'UN 
AUDIOVISUAL

INSCRIPCIÓ A CURSOS, TALLERS I ACTIVITATS

AUTORITZO al / a la menor a inscriure's i/o participar i/o gaudir dels tallers, cursos i activitats i serveis detallats més amunt, essent 
coneixedor/a dels dies, horaris, durada, lloc i preus de cadascun.

□ CURS DE PREMONITORS/ES DE LLEURE I 
PARTICIPACIÓ

CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT GENERAL DE RECOLLIDA DE DADES: Ajuntament de Lliçà de Vall, com a responsable del fitxer, us informa que les dades facilitades per mitjà de qualsevol mena de
formulari i en qualsevol suport seran tractades amb la deguda confidencialitat i respecte a les normes derivades de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, i una altra
normativa de desenvolupament. Us informem, així mateix, del dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les i cancel·lar-les. Els esmentats drets els podeu exercir per mitjà d'escrit dirigit al responsable del fitxer a
l'adreça postal següent: 08185 , Lliçà de Vall, Pl. de la Vila, s/n. Us informem, així mateix, que les vostres dades personals no seran objecte de cap cessió ni transmissió, i que s'utilitzaran únicament per a l'objectiu
amb què han estat recollides, que és: la difusió, dinamització i potenciació de la participació dels joves del municipi.

AUTORITZO a que les imatges (tant videogràfiques com fotogràfiques) on aparegui el meu fill/a o tutelat quines dades consten més 
amunt puguin ser difoses amb finalitats educatives  per l'Ajuntament de Lliçà de Vall sense demanar cap pagament ni retribució a 
canvi.

AUTORITZO que s'utilitzin les dades personals del / de la menor per enviar-li informació d'activitats i serveis per a joves.

Després d’haver llegit les reflexions a propòsit d’Internet que hi ha al dors d'aquesta sol·licitud
l’AUTORITZO a usar la xarxa de terminals d’accés públic a Internet que l’Ajuntament de Lliçà de Vall disposa a diferents equipaments
de la població, i accepto que en faci ús. Sóc coneixedor/a de les possibilitats que dóna Internet i he fet la pertinent reflexió.

SOL·LICITUD
DADES PERSONALS MENOR

No obstant l’autorització, recomanem l’acompanyament dels pares i/o tutors en el procés de descobert d’Internet per part del menor.

PER QUIN MITJÀ DE DIFUSIÓ T'HAS ASSABENTAT DE LES A CTIVITATS I SERVEIS DEL KALIU?




