INSCRIPCIÓ PER A PARTICIPAR A LA CAVALCADA DE REIS 2019
1. Poden participar els nens i nenes que tinguin entre 10 i 16 anys el dia 5 de gener i estiguin
empadronats a Vilassar de Dalt.
2. L’Ajuntament acceptarà les inscripcions per ordre de presentació fins a cobrir 12 places.
3. El període de presentació de les inscripcions serà de l’1 al 31 de desembre de 2018.
4. Les inscripcions es presentaran de manera presencial a l’OAC (Plaça de la Vila, 1).
5. El dia 2 de gener l’Ajuntament contactarà amb els nens i nenes seleccionats.
6. Els nens i nenes seleccionats hauran de presentar-se el dia 5 de gener de 2019 a les 16:30h
a Can Robinat (carrer Camí de Mataró, 10) per a vestir-se, i estaran disponibles fins a la
finalització de la cavalcada.
7. A partir del dia 7 de gener els responsables dels nens i nenes participants hauran de
retornar la roba prestada netejada a Can Robinat en horari de 8:30 a 14:30 de dilluns a
divendres.
Dades del participant:
Nom i cognoms
Edat (a 5 de gener de 2019)
Dades del pare, mare, tutor o tutora legal:
Nom i cognoms
Telèfon de contacte
Autoritzo l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a fer ús de les imatges de l’esdeveniment resultant
de la Cavalcada de Reis 2019 amb finalitats d’arxiu i difusió.

Vilassar de Dalt,

de desembre de 2018.

Signatura del participant

Signatura del pare, mare, tutor o tutora legal

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves
dades s’inclouran en un fitxer del que és responsable l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i seran objecte de tractament,
exclusivament, per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar
l’assumpte per la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades
finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de
l’Ajuntament, Plaça de la Vila de Vilassar de Dalt, telemàticament mitjançant Seu electrònica o per correu electrònic:
oac@vilassardedalt.cat

