AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

INSCRIPCIÓ ALS TALLERS PER A MAJORS

TALLERS GRATUÏTS PER A PERSONES
EMPADRONADES A MUSEROS

NÚM. D’INSCRIPCIÓ:

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNE O DE L’ALUMNA

A

COGNOMS

NOM

ADREÇA (carrer, plaça, núm., porta)

DNI/NIE

DATA DE NAIXEMENT

POBLACIÓ

TELÈFONS DE
CONTACTE

CORREU ELECTRÒNIC:

B

SOL·LICITA la inscripció en el taller següent:

NOM DEL CURS
 Taller de memòria per a majors per a majors de
60 anys.

DIES I HORARI
 Dimarts i dijous, de 10.00 h a 11.00 h
 Dimarts i dijous, d’11.00 h a 12.00 h
(Seleccioneu un horari)

NOM DEL CURS
 Taller de cultura per a majors per a majors de 60 anys.

DIES I HORARI
 Dimarts i dijous, de 17.00 h a 19.00 h

C

AUTORITZA


D

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR



E

A traure i exposar fotos en què aparega.

Còpia del DNI.
Còpia de l’ingrés bancari, de 120 €, per a persones no empadronades a Museros.

OBSERVACIONS
1. El període de matriculació serà a partir del 16 de setembre.
2. El curs s’inicia a partir de l’1 d’octubre (segons l’horari).
3. L’alumne o l’alumna es consideraran formalment matriculats a partir del moment en el qual presenten aquesta inscripció, a

l’Ajuntament de Museros, de 09.00 h a 14.00 h.
4. Les places dels cursos s’adjudicaran per ordre de presentació de la inscripció i del DNI. Tindrà preferència l’alumnat

empadronat a Museros. Les places són limitades.
ALUMNE O ALUMNA

DATA
D’ENTRADA

Nom i cognoms: _____________________

DNI:_____________________________
D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal i amb el Reglament (UE) 2016/679, li informem que les seues dades personals seran
incorporades als sistemes de tractament titularitat de l’Ajuntament de Museros, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud d’inscripció en els cursos de la Casa de Cultura.
Les dades no seran cedides a tercers, excepte si existeix una obligació legal. Li informem que les seues dades seran conservades durant els anys necessaris per
complir amb les obligacions legals, com estableix la normativa vigent.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent de protecció de dades, podrà exercir els seus drets al tractament de dades de caràcter personal, en dirigir la
seu petició al nostre delegat de protecció de dades, a la plaça del Castell, 1, de Museros (46136), o al correu electrònic dpo@museros.es
Per a una informació més detallada sobre el tractament de dades, pot consultar www.museros.es/politica-de-privacidad

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS
INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ
Ajuntament de Museros, plaça del Castell, 1, de 09.00 h a 14.00 h.

