INSCRIPCIÓ A LA RUA I CONCURS DE COMPARSES
I CARROSSES DEL CARNAVAL

PERSONA/ENTITAT SOL·LICITANT
DNI / NIF

Nom i cognoms / Nom entitat

Domicili / seu

Núm.

Esc.

Pis

Porta

Codi Postal

Població
Telèfon/s

Adreça electrònica

GRUP
Nom artístic
Persona responsable de la comparsa/carrossa

Telèfon de contacte

Adreça electrònica
Municipi

Codi Postal

MODALITAT i CARACTERÍSTIQUES
COMPARSA
VEHICLES
EQUIP DE SO

Núm. de persones ........
______
Sí
Sí

No
No

CARROSSA

.........
Núm. de vehicles ________

........
Núm. de persones ________

.................
Tipus de vehicles __________________

........
Núm. de watts de potència _________

TEMA ESCOLLIT
DADES DEL COMPTE BANCARI

Número del compte bancari

IBAN _________________________________________________________________________
Indiqueu aquí el vostre codi internacional de compte bancari (format per 24 dígits en el cas de comptes bancaris
espanyols). Si no el coneixeu, consulteu amb la vostra entitat bancària.

Còpia de l'assegurança del vehicle de motor i remolc
Còpia del permís de circulació dels vehicles i remolc
Còpia del permís de conduir del conductor del vehicle
SOL·LICITO
la inscripció en la rua i
concurs de comparses i carrosses del carnaval, DECLARO que
reuneixo els requisits i accepto les bases que regulen la participació a la rua de Carnaval
Signatura:

Us informem que segons el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l’Ajuntament de Mollet del Vallès és responsable
del tractament de les dades facilitades amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud en virtut de la normativa legal aplicable i en el marc de la vostra relació amb aquesta
administració pública. De la mateixa manera us informem que les vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret d’obligació legal. Així mateix, us informem que podeu
exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional que podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/notalegal/
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA

