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C/ SANT JOSEP 12 Local 

08922 SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA) 

Telf.: 93 386.85.90 info@totmanualitats.com 

 

CASAL CREATIU ESTIU Manualitats 2022 

 

Nom:.................................................. Cognoms:..................................................................................... 

Data de naixement:........................................... Edat:................ DNI:....................................................... 

Direcció:...................................................................... Província:............................................................. 

Població:.............................................................................................. Codi Postal:................................. 

Telèfon:.............................. Telèfon 2:.............................  E-Mail :........................................................... 

¿Es al·lèrgic/a?........................................................................................................................................ 

Observacions addicionals , malalties :......................................................................................................... 

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

AUTORITZACIÓ 

D/Dª:...................................................................................................................................................... 

DNI:.............................................................. 

A participar en el Casal de manualitats 2022 a celebrar la ultima setmana de Juny i el mes Juliol  tots el dies de 
Dilluns a Divendres de 10:00 a 13:00 Hores . 

Juny 4ª SETMANA ☐         Juliol : 1ª SETMANA ☐    2ª SETMANA ☐    3ª SETMANA ☐    4ª SETMANA ☐ 

 El preu per setmana son 55 €. 
 La reserva es farà a la botiga per un import de 30 € per setmana contractada , Una Setmana 

abans de començar el casal es tindrà que abonar el import total del casal a la botiga. 
 L’alumne pot anul·lar la seva reserva  fins dues setmanes (15 dies naturals) abans de l’inici del casal i se li 

retornarà el 100% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per 
una causa mèdica documentalment justificada o causa major. Un cop iniciat el curs no es retornarà 
l’import, en cap cas. 

DOCUMENTACIÓ a PORTAR :  

 Fotocòpia del DNI o llibre de família  
 Fotocòpia cartilla seguretat social 
 Autorització de recollida al finalitzar el taller  

Signatura, 

 

 

En Santa Coloma de Gramenet ______de___________________de 2022. 
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C/ SANT JOSEP 12 Local 

08922 SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA) 

Telf.: 93 386.85.90 info@totmanualitats.com 

 

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL CLÀUSULA INSCRIPCIÓ  CASAL 

TOTMANUALITATS i +  

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, li informem que les dades del seu fill/a recollides a partir del present formulari seran incorporats a un 
fitxer sota la responsabilitat de DAVID VENTURA CASTELLÓ amb DNI 38095671N (en endavant 
totmanualitats.com )  amb la finalitat de poder atendre la seva inscripció a l'activitat organitzada per la nostra 
entitat. 

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: C/  
SANT JOSEP 12 LOCAL , 08922 SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA). 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les dades del seu fill/a no han estat modificades i que es 
compromet a notificar-nos qualsevol variació. Dóna el consentiment per utilitzar-les amb la finalitat de gestionar 
l’estada i allotjament del seu fill/a, així com poder tractar les dades de salut facilitades, en cas de ser necessari. 

Així mateix, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal 
i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar la imatge del seu fill/a a la nostra 
pàgina web o xarxa social FACEBOOK o INSTAGRAM  per donar a conèixer o publicitar les activitats realitzades o 
organitzades per la nostra centre. 

També, d'acord amb l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de 
Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem el seu consentiment exprés per enviar-li informació publicitària 
o promocional de la nostra entitat que vam crear pogués ser del seu interès. 

☐ Autoritzo la publicació de la imatge del meu fill/a a la pàgina web de l'entitat o xarxa social. 

☐ No autoritzo la publicació de la imatge del meu fill/a a la pàgina web de l'entitat o xarxa social. 

☐ Accepto rebre publicitat o informació promocional de l'entitat. 

☐ No accepto rebre publicitat o informació promocional de l'entitat. 

A partir de la signatura del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves 

dades de caràcter personal, per a la finalitat especificada, per part de  TOTMANUALITATS.COM  . 

Sr./Sra. …………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

amb DNI…………………………………… com a pare / mare i/o tutor legal de…………………………................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

En Santa Coloma de Gramenet, a _______ de ________________de 2022. 

Signat: 

(pare, mare, tutor legal) 


