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FULL D’INSCRIPCIÓ ALS CURSOS I TALLERS DEL CURS 2015 – 2016 

 
DADES PERSONALS 

 

Cognoms i Nom: 

DNI: 

Adreça: 

Població:                                                  Codi Postal: 

Telèfon fix:                                              Telèfon mòbil: 

Correu electrònic: 

 

Sol·licito inscriure’m al curs i/o taller (podeu marcar més d’una opció): 

 

 Curs bàsic de cuina i iniciació a la cuina d’avantguarda  Curs de català (bàsic) 

 Curs d’iniciació al bonsai  Curs de català (inicial) 

 Curs de costura  Curs de català (avançat) 

 Taller de pintar roba                               Taller de llana  Taller “Mou-te amb salut” 

 Curs de restauració de mobles  Curs per a cuidadors no professionals 

 Curs de sardanes     Iniciació     Perfeccionament  Taller de memòria, risoteràpia i relaxació 

Torn 1          Torn 2 

 

 

Lloc i data 

 

 

 

Signatura 

 

Autorització per a la reproducció i publicació d’imatges 

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la 

Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei 

Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Ajuntament de Riudoms 

sol·licita el teu consentiment per publicar la teva imatge, de forma clarament 

identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i 

que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions internes o de 

tercers, així com a reproduir-la públicament per a la difusió de les activitats i serveis. 

 

Sí, autoritzo                       No autoritzo  

 

 D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal 15/1999, us informem que les dades que se sol·liciten 
en aquest formulari s’inclouran en un fitxer automatitzat i s’utilitzaran per gestionar el servei sol·licitat i/o oferir-vos 
informació sobre activitats i serveis. Aquestes dades podran ser cedides a qualsevol organisme oficial que les sol·liciti. 
Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a l’Ajuntament de 
Riudoms, C/Major, núm. 52, 43330 Riudoms.  
 

 

*Tots aquests cursos no tenen caràcter reglat i per tant, 

NO són vàlids a efectes d’atur o d’emissió de títol.  


