
EN / NA 
amb DNI                 i domicili a          
autoritzo al meu fi ll/fi lla o persona sota la meva responsabilitat legal (          ) a 
cursar el taller          durant el període    
al Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou, equipament gestionat per l'Associació Cultural i Social Bac de Roda, amb seu al 
c/ Bac de Roda, 101, interior - 08005 - Barcelona i NIF G-65543209.
 
Barcelona,       /  /            SIGNATURA

HAS REALITZAT ALGUN TALLER AMB NOSALTRES?          DNI
NOM I COGNOMS                   
DATA NAIXEMENT              TELs              /  
E-MAIL
DOMICILI                   CP
M’INSCRIC A:              PREU:
VOLS REBRE INFO DE LES NOSTRES ACTIVITATS?              SI                NO              Ja la rebo, gràcies! 

Barcelona,         /                  /            SIGNATURA

EN/NA
HA ABONAT     PEL TALLER 
BARCELONA,        /       /

Ciao!

Hello!

Guten tag!

CASAL DE BARRI 
BAC DE RODA 
POBLENOU
FULL D’INSCRIPCIÓ

RESGUARD 
D’INSCRIPCIÓ

CASAL DE BARRI BAC DE RODA-POBLENOU - Camí Antic de València, 96-116, 08005 (Barcelona)
Tel. 93 303 24 47 - info@cdbacderodap9.org - www.cdbacderodap9.org -       www.facebook.com/casalbarribacderoda

segell casalsign. casal

signatura usuari

signatura paterna
o representant legal

AUTORITZACIÓ PATERNA (per a menors d’edat, si s’escau)        

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les dades personals queden incorporades a un fi txer informatitzat de contactes de 
l’ACS Bac de Roda, que n’és el responsable. Aquest fi txer té com a fi nalitat gestionar la seva relació amb l’Associació i mantenir-lo informat dels 
serveis que oferim. Si és el cas, les dades personals es cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar les relacions. El titular té dret 
d’accés, rectifi cació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal dirigint-se al Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou, Camí Antic de 
València, núm. 96-116 de Barcelona o trucant al telèfon 93 303 24 47. En el cas que faciliti dades de tercers, vostè s’obliga a informar-los de la 
present clàusula i a obtenir el consentiment pel tractament d’aquestes dades.

1) El CdB es reserva el dret a suspendre els cursos o tallers en els quals no hi hagi un mínim de participants. NOMÉS en aquest cas es 
retornaran els diners de la inscripció. El Centre també es reserva el dret a canviar el professor/a, el dia i l’horari de l’activitat, en cas que 
ho consideri oportú pel bon funcionament del taller. 2) La inscripció només es pot fer de manera presencial, i es realitzarà per estricte 
ordre d’arribada i de pagament. 3) El pagament del curs o taller es farà en efectiu al taulell d’informació del centre. 

Notes d’interès


