
BUTLLETA INSCRIPCIÓ

TALLER AL QUE ET VOLS INSCRIURE

Taller:_____________________________________________________________

Dia i Hora:________________________________________________________
 
DADES PERSONALS:

Cognoms, Nom:___________________________________________________ 

Adreça: __________________________________________________________

CP-Població:______________________________________________________ 

Adreça electrònica:_________________________________________________ 

Telèfons: Mòbil:_______________________   Fix:________________________ 

Data i lloc de naixement:____________________________________________

DADES BANCÀRIES

Titular del compte: _________________________________________________

NIF: _____________________________________________________________

Entitat bancaria: ___________________________________________________

IBAN (24 dígits)

__ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ 
EN CAS DE QUE EL TITULAR DEL COMPTE NO SIGUI L’ALUMNE INSCRIT, S’HA DE PRESENTAR UNA 
CÒPIA DEL DNI DEL TITULAR AMB LA SEVA AUTORITZACIÓ PER AL COBRAMENT DEL TALLER.

ELS INSCRITS QUE SIGUIN MENORS DE 18 ANYS, HAN DE PRESENTAR CONSENTIMENT 

DEL PARE /MARE / TUTOR LEGAL.

SIGNATURA I DATA: -------------------------------        -------------------------------



AUTORITZACIÓ
· Autoritzo a l’EMD a domiciliar el rebut bancari
· Estic assabentat/ada que:
 - Les baixes es comunicaran amb 30 dies d’antelació a bustia@valldoreix.cat
 - En el cas de retorn del rebut bancari, l’alumne es farà càrrec de les 
 despeses de devolució generades.
 - Tots els tallers es poden ampliar o anul·lar segons la quantitat d’alumnes.
 - No es podrà assistir al taller sense inscripció prèvia.
 - Les admissions es regiran per ordre de presentació de les butlletes.
 - No s’accepten reserves d’inscripcions per correu electrònic ni telèfon.
 - El sotasignat manifesta que totes les dades que conten en la butlleta  
 d’inscripció són certes. L’omissió, la falsedat de dades o dels documents  
 aportats en el moment de la inscripció, serà causa d’anul·lació.
· Autoritzo, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, al departament de Cultura, Joventut i Biblioaccés 
Vall d’Or, de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, a incloure les 
dades facilitades en el fitxer automatitzat que és base de dades de referència per 
disposar-ne i fer-ne ús en l’àmbit de les seves competències. Al mateix temps, 
comprenc el meu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició del qual puc 
fer-ne ús mitjançant petició expressa adreçada al departament de Cultura, 
Joventut de l’EMD, a través del Registre General amb domicili Rbla. Mossèn Jacint 
Verdaguer, 185 – 08197 Valldoreix, o mitjançant el correu electrònic: 
bustia@valldoreix.cat

· Jubilats / Pensionistes / Aturats – bonificació d’un 50% de la quota
· Famílies Nombroses / Monoparentals – bonificació d’un 10% de la quota
· Preus especials per a joves d’entre 14 i 29 anys – consultar-ho a l’Àrea de Cul-
tura i Joventut · T. 93 589 82 69 / 93 674 27 19

Per aplicar els descomptes, cal acreditar la seva condició en el moment de fer la 
inscripció. En cas d’acreditar-se posteriorment, aquest no tindrà caràcter retroactiu.

BONIFICACIONS ESPECIALS

· Autoritzo a que la meva imatge pugui 
aparèixer en fotografia corresponents als 
tallers organitzats per aquesta entitat, en 
publicacions i filmacions destinades a la 
difusió pública.

SIGNATURA I DATA:

----------------------------------------

----------------------------------------
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