(foto)

Número de soci:

FULL D'INSCRIPCIÓ

Menor de 18 anys

Major de 18 anys

Sol·licito la meva inscripció com a soci/a a la Unió Anelles de la Flama i autoritzo l'entitat
a presentar a cobrament a la meva entitat bancària les quotes establertes.
Cognoms

Nom

Data de naixement

NIF
-

Adreça

Codi postal

Municipi

Telèfon

Correu electrònic

(1)

(2)

Dades bancàries (IBAN)

Signatura del titular del compte

Titular (cognoms i nom)

Autorització per a menors d'edat:
Cognoms i nom del pare/mare o tutor/a

NIF

Telèfon de contacte

Com a pare/mare o tutor/a del nen/a
Dono la meva autorització a que participi, sota la meva responsabilitat, de les activitats que
organitza la Unió Anelles de la Flama, recollides en aquest formulari d'inscripció i acceptant les
condicions que s'especifiquen, incloent-hi les relacionades amb l’autorització i cessió de drets.
Anotar al·lèrgies o si és necessari tenir res en compte per a la seguretat del menor:

Declaro de manera expressa i responsable acceptar i respectar tot allò que dicten els estatuts
de l'entitat, així com la normativa interna, reglaments i directrius aprovades per la Junta Directiva
de la Unió Anelles de la Flama.
Marcar la/es casella/es corresponent/s, si és el cas:
Estic interessat/da en participar activament amb algun/s dels/de les grups o comissions següents:
Mulassa /Mulasseta

Ós/Ós petit

Gegants

Nans

Bou Tradicional

Lleó

Drac/Drac petit

Sardanes

Grup de Grallers

Timbals

Trabucaires

Bestiari infantil

Moixiganga

Ball de la Primera

Ball de Gitanes

Diables

Àliga/Aligons

Animació

Animació infantil

Una altra activitat

Autorització i cessió de drets:
Autoritzo la Unió Anelles de la Flama al tractament i emmagatzematge de les dades de caràcter
personal contingudes en aquest formulari, així com a la seva cessió als organismes i
administracions públiques quan així sigui necessari en compliment de la normativa legal. Aquestes
dades en cap cas seran cedides a tercers amb finalitats comercials o publicitàries.

Cedeixo a la Unió Anelles de la Flama el dret de la pròpia imatge, que podrà ser fotografiada,
enregistrada o captada per qualsevol mitjà per a ser publicada o difosa en tot tipus de suports
gràfics, digitals o audiovisuals. La cessió dels drets és per a la promoció, comunicació i difusió
relacionada amb les activitats de l'entitat. Així mateix, renuncio a qualsevol remuneració o
indemnització per drets derivats de la seva utilització.

Signatura
(en cas de menors d'edat, també ha de signar el pare/mare o tutor/a)

Netejar formulari
Data

13/03/2014

Imprimir

Unió Anelles de la Flama – Carrer Garrofers, 1 - 43800 VALLS - Tel. 977 60 23 83 – uaf@uaf.cat
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de
caràcter personal que ens faciliteu a través d'aquest formulari seran objecte de tractament i s'incorporaran a una base de dades que és
responsabilitat de la Unió Anelles de la Flama.
La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud d'inscripció, així com poder organitzar i executar
eficientment el conjunt de les activitats que es desenvolupin i mantenir la relació i la comunicació entre el sol·licitant i la Unió Anelles de la
Flama
Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d'oposició, d'accés, de rectificació i de
cancel·lació dirigint un escrit a la Unió Anelles de la Flama (a l'adreça postal assenyalada) o enviant un correu electrònic a l'adreça
uaf@uaf.cat.

