ACTIVITATS FÍSIQUES per a la GENT GRAN 2016-2017
L’accés és exclusiu per a empadronades i empadronats de més de 60 anys
NOM I COGNOMS ………………………............………………………………...........……….…...
DATA NAIXEMENT …..…./ ………/ ………
TEL. FIXE ……….......………....

TEL. MÒBIL …………......….....…................

CORREU ELECTRÒNIC ……..........................................

ADREÇA ………………………………………………………………...…….......................………
** Per inscriure’s cal ensenyar l’original del DNI de la persona que s’inscriu o bé, omplir
l’autorització complimentada degudament (al dors).
*** Només es poden inscriure a 2 horaris / classes + pavelló.
CAN MANDRI

OCATA (Cal
Ros)
CAN MALET

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dilluns
Dimecres
Dimarts
Divendres

PAVELLÓ

Dijous

10.15h
11.15h
17.15h
17.15h
17.00h
10.15h
11.15h
10.15h
11.15h
10.15h
11.00h
17.15h
10.15h
11.00h

AUTORITZO l’Ajuntament del Masnou a consultar les dades del Padró municipal d’habitants
per d’inscripció a les activitats físiques per a la Gent Gran 2016-2017.
Per omplir per l'Ajuntament:

SÍ Consta al Padró municipal d’habitants del Masnou

Dono el meu consentiment per a la utilització de les fotografies que l’Ajuntament del Masnou pugui prendre de les
diferents activitats del programa municipal, en les quals podria sortir la/el participant, per a diferents publicacions
municipals i per a la web municipal.
Signatura persona que inscriu:

Data ……/ ………./ 2016
D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals seran incloses en els fitxers
informatitzats titularitat de l’Ajuntament del Masnou, i que la finalitat de la seva informatització és la informació en relació a publicacions, actes i/o activitats de
l’Ajuntament del Masnou o en els quals hi col·labora o participa. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
en els termes inclosos a la legislació vigent.

Jo, ………..………………………………………….....amb NIF/NIE …………………..…...........…..

AUTORITZO a:

Nom: ……………………………...………………………… amb NIF/NIE ……………............……..
perquè pugui fer en nom meu la inscripció a les activitats físiques per a la Gent Gran 2016-2017

El Masnou, …….. d …………………….de 2016

Signatura de la persona que autoritza,

Signatura de la persona autoritzada,

Documents que cal presentar:



Fotocòpia del NIF, passaport o permís de residència de qui autoritza



Original del NIF, passaport o permís de residència de l’autoritzat

