BUTLLETA INSCRIPCIÓ CARNAVAL DE SILS
Nom de la Colla :

NIF de la Colla:
Adreça:
Població:

Codi Postal:

Nom i Cognoms responsable de la Colla:

DNI:
Adreça:
Població:

Telèfon:

Codi Postal:

Mail:

Núm. de compte bancari amb el codi IBAN per fer transferència de la subvenció:

Nom del titular del Compte:
Carrossa petita

NIF:
Carrossa gran

Comparsa

Nombre de carrosses
Mides de la carrossa (en metres)
Núm. de persones disfressades:
Nom de la disfressa:

Llargada

Amplada

Alçada

Informació bàsica de protecció de dades personals
Responsable del tractament: Ajuntament de Sils.
Finalitat: inscripció a l’activitat, organització i enviament d’informació.
Legitimació: consentiment de la persona que s’inscriu.
Destinataris: les dades no es comuniquen.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament a l’Ajuntament de Sils.
Trobareu informació addicional sobre protecció de dades a www.sils.cat.
En cas de voler rebre resposta sobre aquest assumpte per mitjans electrònics deixar la casella en
blanc. En cas contrari marqueu-la per rebre’n resposta per mitjans postals.

Signatura:

Data:
Dat

INSTRUCCIONS:
Per inscriure’s al Carnaval de Sils cal omplir aquesta butlleta i presentar-la al Registre de
l’Ajuntament de Sils com a molt tard el dimecres dia 6 de març de 2019.
Les associacions/entitats hauran d’enviar la sol·licitud d’inscripció a través de e-tram
(www.sils.cat).
Obligatori adjuntar documents que acreditin la representació, si s’escau, de la colla/entitat.
Obligatori adjuntar còpia de l’assegurança de responsabilitat civil i assegurança de circulació de la
carrossa o vehicle en el moment de fer d’inscripció.

Sol·licitud d’ajuts del Carnaval de Sils
Dades del/de la persona interessat/da
Nom i cognoms:
Nom i cognoms
del representat:

NIF:
NIF:

Declaro
 Que compleixo els requisits establerts per a la sol·licitud d’ajut econòmic adreçat per a
comparses.

 Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament



de Sils i la resta d’Administracions o davant la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament.
Que no he estat sancionat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
Que estic informat que la percepció d’aquesta subvenció pot implicar l’obligació de
presentar la declaració de l’IRPF.

Signatura:

Data:
Dat

