Procés: Inscripció
Document 6.3 - versió 3

FITXA D’INSCRIPCIÓ
Cal que ompliu la fitxa amb lletra majúscula i clara
Cal que ompliu totes les dades de la fitxa, excepte les ombrejades
Dades del curs
Nom del curs

MONITORS/ES DE LLEURE

Total hores:

150 lectives

Data d’inici:

7 de juliol de 2014

Lloc de
C/ Pau Casals, 14
realització:
Dades de l’alumne/a:
Nom:

25620 Tremp

Cognoms:

NIF/NIE/Passaport:

Sexe :

Home

Dona

Adreça:
Població:

codi postal:

Data de naixement:
Telèfon fixe:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica (Opcional):

Sí

No

Dirigit a docents d’ESO i Batxillerat del Dep. d’Ensenyament, que
s’acullen a la Resolució del Departament d’Esenyament, pel
reconeixement d’activitats de formació permanent organitzades per
Creu Roja.

Canal de
Procedència
(com has conegut
aquest curs ?)

Mitjans comunicació

Amics / coneguts

Web Creu Roja

Web portals formatius / Quina?------------------

Voluntari/ària

Altres /Quines ? ---------------------------------(C.Cívics, Facultats, etc)

Signatura de l’alumne/a

Segell de Creu Roja

He llegit i accepto la normativa de cursos
Cal recordar:

1.L’admissió a l’activitat formativa es farà per rigorós ordre d’inscripció
2.Es considera inscrita una persona quan lliuri tota la documentació obligatòria.
3.Si no s’assoleix el número mínim d’alumnes, el Consell Comarcal del Pallars Jussà es reserva el
dret d’anul·lar l’activitat formativa 48 hores abans del seu inici. En aquest cas, es retornarà l’import
de la matrícula als alumnes.
4. Les baixes que es produeixin 15 dies abans de l’inici del curs no se’ls retornarà l’import de la
matrícula
5. Una vegada iniciat el curs no es retornarà l’import de la matrícula.
6. L’import de la matrícula cal ingressar-lo a: “La Caixa” num: ES06 2100 3607 50 2200322227

Cruz Roja Española és titular del fitxer de dades personals d’alumnes registrat en l’Agència de Protecció de Dades. Tret contestació en contra, s’entèn
que vostè consenteix que les dades que ens facilita voluntàriament per la formalització i manteniment de la seva inscripció siguin incorporats al fitxer i
tractats automàticament, així com la seva utilització en totes aquelles activitats i accions en les què intervingui la Institució. Queda informat que podrà
exercir el dret d’accés, rectificació i oposició, dirigint un escrit a: Cruz Roja Española, apartat de correus 6053, 28080 Madrid

Resultat de l’avaluació
Apte
No apte
Observacions:

L’alumne/a és voluntari/ària
No Presentat

No acabat

Si

No

