
OFRENA DE FLORS A LA MARE DE DÉU
DEL LLEDÓ   

FORMULARI DE PARTICIPACIÓ 

MAGDALENA 2018
10 de març de 2018

-COL·LECTIU / ASSOCIACIÓ:

-PERSONA DE CONTACTE:
 

-TELÈFON:      CORREU ELECTRÒNIC: 

-NÚM. APROX. DE RAMS     PER A CONFECCIÓ DEL PANELL                     Adults: 

Infantils: 

-UN ALTRE TIPUS DE RAMS: 

-NÚM. APROX. DE PERSONES PARTICIPANTS:                  Adults:

                          Infantils: 
  

TERMINI PER A LA SEUA PRESENTACIÓ: FINS A LES 14 h. DEL   18   DE DESEMBRE DE 201  7  

NO S’ADMETRAN FORMULARIS     NI AUTORITZACIONS     FINALITZAT EL TERMINI DE RECEPCIÓ.

LA PRESENTACIÓ D’AQUEST FORMULARI SUPOSA L’ACCEPTACIÓ DE LES NORMES DE PARTICIPACIÓ.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, AUTORITZE: Que totes
les dades que els facilite per qualsevol mitjà durant la meua relació amb aquesta entitat, s’incloguen en els Fitxers el responsable dels quals és l’Excm.
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ, amb domicili a Castelló, plaça Major 1 12001 Castelló de la Plana i seran tractats amb la màxima confidencialitat per al
desenvolupament d’aquesta relació. Igualment, podré exercir els meus drets davant d’aquest, així com per a rebre, per qualsevol mitjà, inclòs el correu
electrònic, SMS, MMS, mitjans electrònics equivalents, fax o telefonades automàtiques, serveis que puguen ser del meu interès.

De conformitat amb la citada Llei Orgànica podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del
Registre General de l’Ajuntament de Castelló de la Plana.

La persona que firma el present document DECLARA     la     veracitat     de     les     dades     facilitades     i     dels      
documents aportats en el formulari, i ES     COMPROMET     a     provar     documentalment     els     mateixos     si     així      
se     li     sol·licitar  à  .      

                  Segell de l’ Associació / Col·lectiu

.......................................

      El/La Responsable

.......................................

Enviar el present  formulari al  Patronat Municipal de  Festes de  Castelló per  correu electrònic a
inscripcions.patronatdefestes@castello.es o bé entregar al Palau de la Festa, carrer Riu Sella, 1,  en
horari d’atenció al públic, de 9 a 14 hores.

mailto:inscripcions.patronatdefestes@castello.es
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