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Il·lm. Ajuntament
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CAMPANYA DEDICA'T UN DIA. MARINA D'OR
DADES PERSONALS
Dades de la persona interessada
Nom i cognoms / Raó social
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Dades de la segona persona:
Nom

(1)

NIF

Cognoms

NIF

Dades a l'efecte de notificació
Adreça

Localitat

Telèfon (IMPRESCINDIBLE)

Adreça electrònica

Província

CP

CAMPANYA DEDICA'T UN DIA
13 de març
17 d'abril
8 de maig
REQUISITS:
* Estar empadronat a Vila-real
* Participar una única vegada durant la campanya
* Els menors de 15 anys deuran anar acompanyats necessàriament per un adult
* Els menors de 18 anys deuran dur autorització del pare, mare o representant legal, en el cas de
viatjar a soles.
L'incompliment de tals requisits serà motiu d'exclusió, salve existisca vacants.
La plaça es confirmarà per via telefònica i en cas de no poder-se localitzar telefònicament, la
seua plaça passarà a ocupar-la l’usuari següent segons llista de peticions
El preu serà de 15 € adult.
L'Ajuntament s'eximeix de qualsevol responsabilitat sobre les persones participants en l'acte.
Firma de la persona sol·licitant:

Vila-real,

de

de

Imprimiu formulari

ALCALDE PRESIDENT DE L'IL·LUSTRÍSSIM AJUNTAMENT DE VILA-REAL
(1) Segons la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que l'Ajuntament de Vila-real incorporarà les vostres dades
a fitxers, que s'utilitzaran per a finalitats municipals i no se cediran a cap tercer excepte per obligacions legals i a aquelles administracions públiques que
foren les destinatàries del tractament. Per tal d'exercir els vostres drets d'accés, rectificació i cancel·lació, dirigiu-vos per escrit a l'Ajuntament a l'adreça
que veureu a la capçalera i adjunteu una fotocòpia del document nacional d'identitat o equivalent. Addicionalment autoritzeu l'Ajuntament a comprovar i
completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, el qual podrà consultar tant els seus arxius com els d'altres administracions públiques que
siguen necessaris.
(2) Vegeu full de representació.

