
Formulari de participació a les activitats de Nadal i Reis 2016/17

Nom: Cognoms:

DNI: Data de naixement:

Adreça

Telèfon: Email:

A quin acte t’agradaria participar? (Pots marcar més d’una casella)

Elaboració de les Cortines de Nadal................................................................
A partir del 2 de novembre al centre de Rehabilitació. Horari: 16 a 18h.

Muntatge de les Cortines de Nadal...................................................................
El dia 10 de desembre al C/Major de 8:30 a 10:00h.

Mercat de Santa Llúcia, animació amb disfressa de follet.............................
El dia 11 de desembre.

 de 11 a 13h.
 de 18 a 20h.

Esmorzar amb xocolata bullida.........................................................................
El dia 24 de desembre de 10 a 12h

Carrossa del Pare Noel.......................................................................................
El dia 24 de desembre de 16 a 20h

 Membre organització
 Elfos ( 15 persones )
 Maquillador/a

Festival Benèfic Disney.......................................................................................
El dia 30 de desembre

 Membre organització
 Elfos ( 10 persones )
 Personatges de Disney (disfresses)
 Maquillador/a

II Cursa de St. Silvestre.......................................................................................
El dia 31 de desembre per la tarda.

 Ajudant Protecció Civil
 Organització
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Sí No



Cavalcada Reis Mags...........................................................................................
El dia 5 de gener. 

 Membre organització
 Elfos ( 15 persones )
 Personatges de Disney ( 8 disfresses )
 Maquillador/a
 Patges ( 26 persones ). Tens algun Rei preferit?

o Sí,___________ 
o No

Signatura

Amposta, _____ d’/de __________ del 2016.

En cas de ser menor d’edat,  però major de 16 anys,  empleneu aquesta autorització  
com a representant legal.

Jo, ___________________________, amb DNI___________________, representant legal del/la 
menor_______________________________. amb DNI________________(si el té), l’autoritzo a 
participar en les activitats que organitza l’Ajuntament d'Amposta, sense cap mena 
de contraprestació  econòmica,  sense que aquesta actuació pugui  perjudicar  les 
obligacions principals o privades del voluntari.

Signatura del/la representant legal

Amposta, _____ d’/de __________ del 2016.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves 
dades personals aquí recollides passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'Ajuntament d'Amposta. Vostè podrà  
exercir  els  seus  drets  d'accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició  mitjançant  un  escrit  adreçat  a:  Ajuntament  
d'Amposta – Participació Ciutadana, Carretera Simpàtica nº6, 43870-Amposta. La inexactitud, falsedat o omissió en 
les dades, o la no presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en  
què se'n tingui constància, sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010,  
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions).
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