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SOL.LICITUD MATRÍCULA 
ACTIVITATS JOVENTUT

Versió 1.4 – 05/02/2018

DATA _____________________

NÚM. _____________________
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DADES PERSONALS

Nom i cognoms DNI / NIE

Correu electrònic Telèfon Data Naixement

□ El sol·licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic assenyalada, en els
termes previstos per l'article 13 de la Llei 39/2015. Igualment es recomana es facilite un telèfon on rebre comunicacions.

Domicili Localitat Codi Postal

Col·legi o institut en el qual està matriculat (si és el cas)

En el cas d'un menor, esta instància haurà de ser sol.licitada pel seu REPRESENTANT LEGAL

Nom i cognoms DNI / NIE  

Correu electrònic Per urgencies: Telèfon 1 Telèfon 2

Domicili Localitat Codi Postal

EXPOSE

Vull matricularme en les activitats de Joventud

SOLICITE

Que  s'admeta la presente sol.licitud i la matriculació en la següent activitat:

En cas de no voler continuar fent alguna activitat per a la que fas la inscripció, deus comunicar-ho per que un altra persona 
aprofite la plaça.
Si faltes 3 dies o 2 sense justificar, farem una baixa automàtica i cridarem al següent en llista d'espera. Per justificar la falta has 
de cridar al tel: 961525265

Manises, 
(FIRMA)

□ Autoritze la inclusió de les meues dades en la base de dades de l'Ajuntament de Manises per a futures comunicacions, via
postal, telefònica o electrònica (correu-e, whatsapp, xat, sms…)

□ Autoritze que la imatge de l'alumne/a puga aparéixer en els reportatges gràfics que es realitzen de les activitats del taller
on està matriculat/ada.

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MANISES 
Les dades facilitades per vosté, en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat del Ajuntament de Manises, per a l'exercici de les seues funcions pròpies
en l'àmbit de les seues competències, de conformitat amb la LO 15/99 de protecció de dades de caràcter personal. Vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació,
oposició i cancelació per mitjà d'instància presentada en el Registre General d'Entrada del Ajuntament, o be, mediant correu electrònic: lopd@manises.es
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