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ÀREA DE BENESTAR I SALUT 
 

JORNADA D’ESCALADA AL PRAT DE LLOBREGAT 
CEM ESTRUCH 

ESP-019 

DADES DE LA ENTITAT 
Entitat      

 Domicili         Telèfon 

Municipi       Codi postal      

Responsable        Correu electrònic        NIF 

NOTIFICACIONS 
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud: 

Notificació en paper: (únicament per a persones físiques) 

A l’atenció de      

  Adreça     

 Telèfon                       Codi postal  Municipi 

Notificació electrònica: (imprescindible certificat digital)       
  A la meva bústia electrònica, accessible des de https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio 

Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament del Prat de Llobregat a enviar-me 
avisos de les notificacions pendents de recollir a la bústia electrònica en relació amb aquesta sol·licitud: 

 Al telèfon mòbil   A l’adreça de correu electrònic 

PARTICIPANTS 
 

Nombre d’alumnes  Edats 

Data de l’activitat  

10 – 11 h 11 – 12 h 12- 13 h 

Grup 1 Taller Escalada Activitats esportives 

Grup 2 Escalada Activitats esportives Taller 

Grup 3 Activitats esportives Taller Escalada 

Observacions 

DATA I SIGNATURA 
 

El Prat de Llobregat, de/d’ de 

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal 

Protecció de Dades 

He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades. 
 

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades 
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
 

Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades 

https://seu.elprat.cat/siac/Info.aspx?info=about#4
https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
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