
 
 

PROGRAMA DE CORRESPONSALS JUVENILS – 

 REGIDORIA DE JOVENTUT / AJUNTAMENT DE VILA-REAL 

FITXA D’INSCRIPCIÓ 

 

Nom i cognoms: __________________________________________________________ 

DNI: _________________________  Data naixement: ____________________________ 

Adreça: _________________________________________________________________ 

Telèfon: _________________________________________________________________ 

Adreça electrònica: ________________________________________________________ 

Centre educatiu / Entitat: ____________________________________________________ 

Firma 

 

 

EMPLENAR EN CAS DE SER MENOR D’EDAT 

 

Sra/sr: ___________________________________________________________________ 

amb DNI: ______________________________, com a mare/pare/tutor legal 

autoritze a: _______________________________________________________________ 

a participar al programa de corresponsals juvenils de la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Vila-real 

Telèfon: __________________________________________________________________ 

Firma: 

 

 

Documentació a aportar:  

 Fotocòpia del DNI de la persona participant al programa 

 Com a persona inscrita al programa de corresponsals juvenils de la Regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament de Vila-real, autoritze a que es puga utilitzar el meu nom i la meua 
imatge (fotos i vídeos) en la divulgació de les activitats d’aquest projecte d'acord amb el 
que preveu la normativa general sobre protecció de dades. 

 Autoritze la meua inclusió en grups de comunicació (xarxes socials) del projecte de 
corresponsals juvenils 

 



 
 

 

 

FUNCIONS I CARACTERÍSTIQUES DEL/LA CORRESPONSAL JUVENIL 

 

CARACTERÍSTIQUES: 

- Ser una persona dinàmica, responsable i voluntària 

 

 

FUNCIONS: 

- Recollir la informació facilitada per la Regidoria de Joventut i difondre-la per a que 
arribe a la joventut. 

- Crear i facilitar informació juvenil entre iguals 
- Coodissenyar campanyes 
- Facilitar que les persones joves accedisquen als serveis d’informació juvenil 
- Rebre dubtes, demandes, preguntes de les persones joves i transmetre-ho a la 

persona responsable del programa. 
- Participar en el procés de definició i desenvolupament d’activitats, programes o 

projectes 

 

 

AVANTATGES: 

- Acreditació com a corresponsal juvenil 
- Prioritat en cursos amb places limitades de la Regidoria de Joventut 
- Participar en trobades amb altres grups de corresponsals juvenils 
- Altres avantatges no materials com son els aprenentatges, les experiències, la 

millora de competències i habilitats personals... 

 

 

 

Per a exercir els vostres drets de protecció de dades, com ara el d’accés, rectificació, supressió o limitació, adreceu-vos 
per escrit indicant el vostre DNI o equivalent (la vostra identificació serà comprovada electrònicament si no manifesteu 
l’oposició) al delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament a DPD@vila-real.es, per correu postal a plaça Major s/n, 
12540 Vila-real (Castelló) o bé amb firma electrònica en https://seuelectronica.vila-real.es. El dret de reclamació podeu 
exercir-lo davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).  

Respecte a les dades de caràcter personal i circumstàncies de terceres persones que ens faciliteu per qualsevol mitjà, en 
compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679, el firmant garanteix que prèviament ha obtingut de forma 
inequívoca el consentiment informat de les persones per a proporcionar les vostres dades a l’Ajuntament de Vila-real i que 
us han informat de tots els termes i condicions establits en aquest document. 
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