
 
Les dades recollides en aquest imprès s’incorporen en un fitxer 
informatitzat (Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada 
que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat 
del Registre de documents de l’Ajuntament de Cunit per al seu 
tractament informàtic). Pots exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a 
l’Ajuntament de Cunit.  

 
INSCRIPCIÓ A LA CRIDA DE LA CAVALCADA DE REIS A CUNIT- 2019 

 

SOL·LICITANT I REPRESENTANT 

 
Nom i cognoms participant_________________________________ DNI: __________ 
 
Dades del/de la pare/mare o tutor/a (si s’ escau en cas de menors).  
Nom i cognoms _______________________________________ DNI: ____________ 

Adreça a efectes de notificacions (del/de la sol·licitant o del/de la representant si escau). 

Nom de la via: ______________________________________________núm._______  

Municipi: ______________________________ Codi postal: _____________________  

Altres mitjans de comunicació (del/de la sol·licitant o del/ de la representant si escau) 

Telèfon fix: _____________________               Telèfon mòbil: ___________________  

Hores de contacte: _____________________________________________________  

Correu electrònic: ______________________________________________________  

 

ALTRES DADES DEL SOL·LICITANT 

 
Edat:______  Data de naixement _____________ 
 
Tipus de col·laboració:  

1.- MODALITAT DE PARTICIPACIÓ REIS I PATGE REIAL  ( marqueu  només 

una modalitat )        

          Rei blanc              Rei ros            Rei negre           Patge Reial 
 
2.- MODALITAT PARTICIPACIÓ PATGES ( marqueu  només una modalitat )   
      
          Patge carrossa          Patge infantil  
 
( Identifiqueu una carrossa per anar-hi )_____________________________ 

 

AUTORITZACIÓ FAMILIAR (En cas del participant sigui menor d’edat) 

El representant identificat en qualitat de mare/pare/tutor/a, manifesto expressament la meva 
autorització per a la participació del menor al meu càrrec com a (Patge Reial/Patge carrossa/Patge 
infantil) en la Cavalcada de Reis el proper dia 5 de gener de 2019, i assistir als assajos previs. 
 

DATA I SIGNATURA 

Per això SOL.LICITO la inscripció per a la participació dins de la crida de la cavalcada de Reis Cunit 
2019. Aquesta sol·licitud comporta l’acceptació total i sense reserves d’aquestes bases que, declara 
conèixer i acceptar per la qual cosa signo la present. 
 
Signatura:  
 
 
 
Cunit,    de                          de 2018  
 
La present inscripció es pot presentar del 26 de novembre aL 
10 de desembre de 2018 presencialment a  les oficines de 
l’OAC de l’Ajuntament de Cunit. 


