La Vagoneta,
Pl. de la Pau, s/n;
08960 Sant Just Desvern
carraublau@santjust.org

INSCRIPCIÓ AL TALLER DE PLÀSTICA MUNICIPAL CARRAU BLAU
DADES PARTICIPANT

Curs

Nom i
cognoms

DNI

Adreça

CP
Data de
naixement

Municipi
Altres
telèfons

Telèfon

Sexe

Home

Dona

E-mail

Carrau SCP / NIF J64580210 / C. Joan Güell, 189; 08028 Barcelona

CARRAU BLAU
Per a nens i nenes de 4 a 8 anys

Per a nois i noies de 8 a 15 anys

Espai familiar per infants de 2 i 3 anys

Dilluns, de 17 a 18.30 h

Dilluns, de 18.30 a 20 h

Dimarts, de 17 a 18.30 h

Dimarts, de 18.30 a 20 h

Dilluns, de 17 a 18 h

Dimecres, de 17 a 18.30 h

Dimecres, de 18.30 a 20 h

Dimecres, de 17 a 18 h

Dijous, de 17 a 18.30 h

Dijous, de 18.30 a 20 h

Petit Carrau

Dades bancàries

IBAN

Persona titular
DNI

DADES del pare, mare o tutor/a legal, en cas que el/la participant sigui menor d’edat
Nom i
cognoms

DNI

Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats que es puguin realitzar fora de les instal·lacions del Carrau Blau.
Autoritzo al Carrau SCP a reproduir en les seves publicacions, en paper o digitals (internet), les fotografies en les quals
aparegui el meu fill/a. Aquesta autorització comporta el compromís del Carrau SCP a no cedir les imatges a cap altra entitat,
llevat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, i a no utilitzar-les amb cap finalitat comercial.
Autoritzo al Carrau SCP a enviar-me informació del Carrau Blau a l’adreça electrònica següent:

Signatura

Sant Just Desvern,

Segell de l’entitat

de/d’

de

•Els cursos es formaran amb un mínim de 6
persones.
•Una vegada iniciat el curs no es retornarà, en
cap cas, l’import de la inscripció.
•Els dies festius que coincideixin amb el taller
no es recuperaran.
•La baixa s’ha de comunicar per escrit. No
assistir al curs de forma continuada, sense
justificar, serà motiu de baixa.
•Sigui quina sigui la data d’inscripció al curs,
s’haurà de satisfer en la seva totalitat l’import
de la inscripció al taller

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les
dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat propietat del Carrau SCP per al seu tractament informàtic.

