
 

 

AJUNTAMENT DE FLIX 

www.flix.cat 
ajuntament@flix.cat 
977 410 153 
 

P 4306100 A 
Carrer Major,18 

43750 FLIX 

Tallers d’estiu de l’Escola Municipal de Música de Flix, 
2019 

Horari: del 1 al 5 de juliol, de 10.00 a 12.30 del migdia 

Edats: dels 4 anys (nascuts l’any 2015) fins als 14 (nascuts l’any 2005) 

Lloc: Escola Municipal de Música. Carrer Sant Jordi, 3, 2n 

Contacte: 977 41 01 53 (Ajuntament de Flix); 977 41 09 59 (Escola de 
Música) 

Inscripcions: del 12 al 25 de juny 

Preu: 40 € (cal portar esmorzar lleuger) 

Activitats: 

 De 4 a 7 anys (nascuts al 2015 fins al 2012): manualitats, música i 
 moviment; jocs musicals; cant coral. 

 De 8 a 14 anys (nascuts al 2011 fins al 2005). Es recomana que 
 tinguin fet 1 curs d’instrument): pràctica instrumental en grup. 
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______________________________________________________________ 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
 
• NOM del nen/a:_______________________________________________________ 
• DNI ________________ DATA DE NAIXEMENT__________________________ 
• ADREÇA _________________________________________________ 
• POBLACIÓ ______________ CP__________ TEL._______________ 
 
EL TALLER PRESENTA DUES OPCIONS, SEGONS L’EDAT DEL NEN/A. 
ASSENYALEU LA QUE US INTERESSI: 
 
Nascuts de l'any 2012 al 2015 (manualitats, música, moviment i cant coral) 
Nascuts de l'any 2005 al  2011 (pràctica d’instrument en grup)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En/na _________________________________________________________________ 
com a pare, mare o tutor amb DNI ________________ AUTORITZO el meu fill/filla a 
participar a l'activitat organitzada. 
 
Data Signatura, 
  

Preus inscripció 
(germans): 

-1 inscrit: 40 euros 
-2 inscrits: 76 euros 

-3 inscrits: 108 euros 
-4 inscrits:136 euros 

 

http://www.flix.altanet.org/


 

 

AJUNTAMENT DE FLIX 

www.flix.cat 
ajuntament@flix.cat 
977 410 153 
 

P 4306100 A 
Carrer Major,18 

43750 FLIX 

L’AJUNTAMENT DE FLIX ES COMPROMET A TRACTAR DE FORMA ABSOLUTAMENT 
CONFIDENCIAL TOTES LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 

 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: 
AJUNTAMENT DE FLIX 
NIF: P4306100A 
C/ Major, 18, 43750 Flix (Tarragona) 
Telèfon: 977410153 
ajuntament@flix.cat 
 
FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES: 
L’AJUNTAMENT DE FLIX tractarem les seves dades de caràcter personal per a la gestió de 
l'activitat Tallers d'estiude l’Escola Municipal de Música. 
 
CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: 
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per part 
de l'interessat. 
 
DESTINATARIS: 
Les seves dades seran tractades per l’AJUNTAMENT DE FLIX. 
 
DRETS: 
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i 
portabilitat de les seves dades, dirigint-se a nostre domicili fiscal o mitjançant el correu 
electrònic, havent-se d’identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir. 
 
 

 
 Assenyaleu amb una X si vol rebre informació sobre serveis i activitats. 
 

En ________________________, ____ de ___________________________ de 20___ 
 
signat: 

 
  

http://www.flix.altanet.org/
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L’AJUNTAMENT DE FLIX ES COMPROMET A TRACTAR DE FORMA ABSOLUTAMENT CONFIDENCIAL TOTES LES 
SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 

 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: 
AJUNTAMENT DE FLIX 
NIF: P4306100A 
C/ Major, 18, 43750 Flix (Tarragona) 
Telèfon: 977 410 153 
ajuntament@flix.cat 
 
FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES: 
L’AJUNTAMENT DE FLIX tractarem les seves dades de caràcter personal per difusió de l'activitat realitzada. 
 
CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: 
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per part de l'interessat. 
 
DESTINATARIS: 
Les seves dades seran tractades per l’ AJUNTAMENT DE FLIX. 
 
DRETS: 
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les seves dades, 
dirigint-se a nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent-se d’identificar degudament i sol·licitar clarament el 
dret a exercir. 
 
El dret a la pròpia imatge està regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar a 
la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment a l’AJUNTAMENT DE FLIX a captar la seva pròpia imatge, ja sigui a 
través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges o 
vídeos per part de AJUNTAMENT DE FLIX o una altra empresa delegada, podran ser publicades a les xarxes socials, web, 
televisió, etc.  
L’AJUNTAMENT DE FLIX es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, 
cessió o ús no autoritzat de les imatges. 
 

 
□ Assenyaleu amb una X si desitja ser informat sobre activitats i serveis. 
 
□ Assenyaleu amb una X si autoritza la publicació de les seves imatges.. 
 

En ________________________, ____ de ___________________________ de 20___ 
 
signat: 

En/Na. ______________________________________________ DNI: ____________________, pare, mare 

o  tutor/a legal del/la menor:___________________________________________________________ 

DNI: ___________________ AUTORITZA a l’AJUNTAMENT DE FLIX a tractar les dades i les imatges del/la 

menor. 
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