
 AJUNTAMENT de CASTELLÓ d’EMPÚRIES 
Departament de Festes 

cultura@castello.cat 
972 158 040 

 
 

En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, els signants queden informats i consenten que les dades que s'obtinguin en virtut d'aquest formulari passaran a formar 
part del fitxer, titular i responsable del qual és l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Així mateix, els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'ús de les seves 
dades personals comunicant-ho a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries mitjançant un escrit registrat d’entrada a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà, pl. Joc de la Pilota, 1 de Castelló d’Empúries, tot 
això amb conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O. 15/1999, de 13 de desembre). 
Per mitjà de la present autoritzo expressament a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries perquè pugui explotar els drets d’imatge per poder aparèixer en campanyes de promoció relacionades amb les activitats 
que realitza. 

 

INFANTIL 
 

Número d'ordre       (a omplir per l'organització) 

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL CARNAVAL DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES 2020 

NT 

 

DADES IDENTIFICATIVES 

IFICATIVES 

Nom de la colla:            

Nom i cognoms del responsable de la colla:       

DNI:       Telèfon:       

Domicili:       Població:       

CP:       Correu-e:       

NT 

 

ALTRES DADES DE LA COLLA 

 

Nom i cognoms del segon responsable:       

DNI:       Telèfon:       

Domicili:       Població:       

CP:       Correu-e:       

 

Número de persones de la colla:       Número de menors de 16 anys:       

Disfressa:       

Comparsa:  Coreografia:  

Carrossa:    Dimensions (carrossa + vehicle) Llargada:       Amplada:       

 

Xocolatada popular (cal recollir els tiquets de la xocolatada popular al Convent de Santa Clara) 

Infants:               Adults (1,50€):        

 

 

PARTICIPACIÓ 

 

Sol·licitud d’inscripció al Carnaval de Castelló d’Empúries 2020 per: 

 

  Desfilada infantil (dissabte 29/02/20) 

 

La inscripció implica el coneixement i acceptació de la Normativa del Carnaval de 

Castelló d’Empúries 2020.  

NT 

 

DOCUMENTACIÓ 

 

1. Fotocòpia DNI del sol·licitant. 

2. Assegurança del vehicle i del remolc i RC de la càrrega (en el cas de portar carrossa). 

 

Lloc i data: 

 

Signatura: 

mailto:cultura@castello.cat

