FORMULARI INSCRIPCIÓ CURS GRALLA
termini d’inscripció del 12 al 26 d’abril de 2021
La Regidoria de Cultura inicia un curs de gralla GRATUÏT, de 20h de durada que s’impartirà els diumenges
entre maig i setembre de 18:30h a 19:30h. Les places son limitades i pel seu atorgament es prioritzaran
les persones inscrites que compleixin els següents requisits:




Ser resident a Montgat
Tenir coneixements musicals (es podrà fer una prova de nivell previ a l’inici del curs)
Pertànyer a algun col·lectiu de Cultura Popular

Una vegada valorades les sol·licituds, es comunicarà als alumnes escollits la data d’inici del curs. La resta
quedarà en llista d’espera i tindrà prioritat si es convoquen noves edicions del curs.
A l’inici del curs caldrà dipositar una fiança de 50€ en concepte de garantia per préstec d’instrument,
que es retornarà al finalitzar el curs si es torna la gralla en bon estat.
DADES PERSONALS
NOM i COGNOMS
EDAT
ADREÇA
MUNICIPI
TELÈFON

CODI POSTAL
E-MAIL

CONEIXEMENTS MUSICALS
BAIX

MIG

ALT

DISPOSES DE GRALLA PRÒPIA
SI

NO

FORMES PART D’ALGUNA ENTITAT DE CULTURA POPULAR
COLLA DE DIABLES DE MONTGAT
ALTRES

SI

NO

Conforme a l’establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals, així com al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, la persona interessada dona el
seu consentiment de forma expressa al tractament de les dades de caràcter personal que ens ha facilitat, que seran
incorporades a l’arxiu CURSOS I TALLERS CULTURALS el titular i responsable del qual és l’Ajuntament de Montgat.
Les dades seran utilitzades per a la gestió de l’. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de
rectificació, de cancel·lació i d’oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant un escrit presentat via
telemàtica a l’O.A.C, de l’Ajuntament de Montgat. www.montgat.cat.

