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FULL D’INSCRIPCIÓ CARNAVAL 2022 

NOM DE LA COLLA (Si heu participat altres anys, si us plau, poseu el mateix nom, per poder identificar-vos. Serà el nom que porteu a la Rua): 

  

NOM DE LA DISFRESSA DE LA COLLA:   

NÚMERO DE PARTICIPANTS EN TOTAL:   QUANTS US QUEDAREU A SOPAR?  

RESPONSABLE DE LA COLLA:  

Nom i cognoms:   

Adreça:   

Població:   

Telèfon:   

D.N.I.:   Correu electrònic:   

Horari per localitzar-lo:   

VEHÍCLE: 

PORTAREU VEHÍCLE:   SI  NO 

Marca:   Model  Tipus:   

Mida del vehicle: Mida del remolc:   

Alçada vehicle (màxim 2,20m) ________________ 

Nom i cognoms del conductor:   Matrícula:   

Nom companyia asseguradora:  Número de pòlissa:   

Voleu llogar l’equip de so?   SI  No, en portem un de propi 

   No, i no en portem de propi 

S’haurà d’abonar la part corresponent (90 €) a la empresa encarregada del muntatge el mateix dia que es dugui a terme el muntatge, també s’haurà 
de deixar un DNI. 

 

Altres:   

 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 1 de febrer de 2022 

 

Signatura: 
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JURAT:  

Condicions per tenir representació al Jurat del Carnaval:  

 

- Les colles de 1 a 50 participants podran designar 1 membre pel Jurat.  

- Les colles de més de 50 participants podran designar 2 membres pel Jurat.  

- Els membres del Jurat no podran participar a la Rua.  

- Els membres del Jurat hauran d’emetre els seus vots telemàticament a través d’una app que se’ls facilitarà.  

- Els membres del Jurat hauran d’estar presents a l’entrega de premis a Ca n’Oliveres.  

 

Marca amb una X la casella corresponent:  

  Som una colla de 1 a 50 participants i designem 1 membre pel Jurat:  

 MEMBRE 1 

 Nom i cognoms    

 DNI                    

             

  Som una colla de més de 50 participants i designem 2 membres pel Jurat:  

 MEMBRE 1 

 Nom i cognoms    

 DNI                                

  

 MEMBRE 2 

 Nom i cognoms    

 DNI                                

 

  La nostra colla no designa cap membre per formar part del Jurat del Carnaval de Martorell 2022.  

  

 

 

 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals 

Base jurídica del tractament Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) 

Responsable del tractament Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell 

Finalitat del tractament Gestionar els serveis en matèria de cultura. 

Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-
vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 
08760 Martorell. 

Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat 

mailto:dpd@martorell.cat
http://www.martorell.cat/

