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CARNAVAL 2017 
INSCRIPCIÓ DE GRUPS O COMPARSES DE CARNAVAL 
NOTA: AQUESTA FITXA S’HA DE LLIURAR A L’ATENEU EN L’HORARI SEGÜENT: de dilluns a divendres, de les 8:30 a les 22:00 h; 
Data límit: 22 de febrer 
 
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 
Nom i cognoms DNI / NIE 

Domicili 

Municipi Codi postal 

Telèfon mòbil Correu electrònic 

 
DADES DEL GRUP O COMPARSA 
Nom del grup o comparsa 

Descripció detallada 

Forma part d’una entitat?   Sí    No Quina 

Nombre de persones que la formen La disfressa és voluminosa?   Sí    No 

Porteu vehicle?   Sí    No Mides i característiques del vehicle 

Porteu música?   Sí    No Músics en directe?   Sí    No Nombre de músics 

Equip de música?   Sí    No Potència Orientació del so   Davant    Darrera 

 
DADES DE LA PERSONA QUE ES PROPOSA PEL JURAT 
Nom i cognoms DNI / NIE 

Domicili 

Municipi Codi postal 

Telèfon mòbil Correu electrònic 

 
Aquesta inscripció compromet al participants d’aquest grup o comparsa al compliment de totes les 
indicacions de l’organització i a seguir sempre el ritme establert per a la desfilada. 
 
 
 
  

(Signatura) 

Cerdanyola del Vallès, a        de                          de  

D’acord amb l’ establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se informa a la persona interessada que les 
dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al seu tractament informàtic. Així mateix 
s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els temes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el 
Registre General de l’Ajuntament (pl. Francesc Layret, s/n; 08290 Cerdanyola del Vallès o través de la web www.cerdanyola.cat). 

Número de registre 
Data 
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