
FULL D’INSCRIPCIÓ CURS 2020-2021
Tallers per a dones 2020-2021

Nom del taller Dies de realització Lloc de realització Horari
Taller TEATRE De 19/10/2020 al 14/06/21 Centre Miquel Martí i Pol Dilluns de 18.00 - 19.30
Taller SEVILLANES I BALL ESPANYOL 1 De 21/10/2020 al 16/06/21 Centre Cívic Les Planes Dimecres de 18.00 - 19. 15
Taller SEVILLANES I BALL ESPANYOL 2 De 21/10/2020 al 16/06/21 Centre Cívic Les Planes Dimecres de 19.30 - 20.45
Taller COUNTRY 1 De 22/10/2020 al 17/06/21 Foment Cultural i Artístic Dijous de 18.00 - 19.15
Taller COUNTRY 2 De 22/10/2020 al 17/06/21 Foment Cultural i Artístic Dijous de 19.30 - 20.45
Taller IOGA 1 De 20/10/2020 al 15/06/21 Foment Cultural i Artístic Dimarts de 9.30 - 10.45
Taller IOGA 2 De 21/10/2020 al 16/06/21 Foment Cultural i Artístic Dimecres de 16.30 - 17.45

Dades de la persona interessada
Nom i cognoms

Adreça

Data naixement

Codi postal

Telèfon de contacte Correu electrònic

Nivell d'estudis

Situació laboral

 Com ha conegut el taller?   

Primaris                 Secundaris           Superiors                 Sense estudis

 Atur       Treballa                        Altres

Tallers als que es vol inscriure
Nom dels tallers que dessitjo realizar 

SOL·LICITUDS
Enguany, i degut a les recomanacions sanitàries de lluita contra el COVID-19, les inscripcions es realitzaran per via telefònica o a través del document 
habilitat al web de l’Ajuntament de Sant Joan Despí www.sjdespi.cat

La persona que fa la inscripció informa de la veracitat de les seves dades i consent la seva comprovació per part de l’Administració. En cas contrari i/o de 
no veracitat de les dades, es donarà de baixa la sol·licitud i s’anul·larà la plaça atorgada.

       Consenteixo               No consenteixo

* Els tallers poden ser modificats tant en horari com en lloc de realització  i /o anul·lats per manca d’inscripcions o per les indicacions sanitàries del moment.

PERÍODE DE LLIURAMENT DE SOL·LICITUDS:  del 21 de setembre al 9 d'octubre
És imprescindible aportar la documentació necessària en el moment de fer la inscripció si s’opta a beca. 

ASSIGNACIÓ DE PLACES: es tindrà en compte l’ordre d’inscripció i el nombre de places vacants en el moment de la inscripció per a l’assignació 
dels tallers.

PAGAMENT DELS TALLERS: El termini de pagament serà de l'1 al 15 d'octubre
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, indicant el nom complet de la persona sol·licitant i el nom del taller on s’ha inscrit.
El rebut de la mateixa s’enviarà al correu donesdespi@sjdespi.net. Si no es fa el pagament en el termini establert es donarà de baixa a la persona inscrita.
Un cop iniciat els tallers no es retornaran els diners ni es guardarà la plaça per un altre taller.

Desitja rebre informació de les activitats (cursos, xerrades, sortides…) que es realitzen des del Departament d’Igualtat i Polítiques LGTBI?
       Sí                    No

Protecció de dades de caràcter personal
Base jurídica del tractament: missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal. Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan Despí.
Finalitat del tractament: Registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l’Ajuntament. Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supres-
sió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant la seva sol·licitud, adjuntant fotocòpia del seu document oficial d’identificació, al Registre General 
de l’Ajuntament - Oficina d’Atenció Ciutadana a l’adreça camí del Mig, 9 - 08970 Sant Joan Despí o telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament 
https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica 
Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”  al web www.sjdespi.cat - Protecció de dades - Protecció de dades

Mitjançant la signatura del present document s'autoritza a l'Ajuntament de Sant Joan Despí a comprovar la veracitat de les dades aportades a través del Padró d'Habitants.

Sant Joan Despí,             de                                                     de 20

Original per a l'Ajuntament

Signatura
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