
REGISTRE: 

INSCRIPCIÓ A LA CAVALCADA DE REIS 

Dades del/la menor: 

Nom i cognoms: 

Data de naixement:  Edat:    

Adreça 

Telèfon mòbil: NIF:  

Escola: Curs: 

Per quin mitjà t’has assabentat de la convocatòria de patges: 

 Escola        Ràdio        Web        Altres/quins:___________________ 

Dades familiars: 

Nom i cognoms del pare: NIF: 

Nom i cognoms de la mare: NIF: 

En/na ______________________________________, com a pare/mare o tutor legal del menor  

anteriorment assenyalat, l’autoritzo a participar a la Cavalcada de Reis de Molins de Rei. 

Tanmateix, la utilització de les seves dades personals per a futures inscripcions i/o informació 

sobre la Cavalcada de Reis i la utilització si s’escau de la seva imatge pública de forma impresa 

o virtual en concepte de memòria històrica.
1
.  També com a responsable del menor em

comprometo a respectar les normes i recomanacions de l’organització en tot moment. I

perquè així consti signo la present autorització.

Pare/Mare o tutor La Comissió de la Cavalcada de Reis 

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA 

El dia 5 de gener a la nit, un cop hagi finalitzat la Cavalcada, la Comissió traslladarà als nens/es 

a l’Escola MANYANET (Sant Miquel). Cal que allà siguin recollits pel pare, mare o tutor legal 

i anotar l’opció que correspongui aquí sota. 

En/na _________________________________, com a mare/pare o tutor legal del menor 

anteriorment assenyalat autoritzo que 

El meu fill torni sol a casa des de l’Escola MANYANET 

       El meu fill sigui recollit pel pare, mare o tutor que apareix en aquesta autorització. 

En/na ___________________________, amb DNI núm. ________________ 

reculli al meu fill/a a l’Escola MANYANET a l’acabar la Cavalcada. 

1 : LOPD:L'informem que les dades recollides són titularitat exclusiva de la Comissió de la Cavalcada de Reis domiciliada al carrer 

Jacint Verdaguer, 95 (bis), i podran ser utilitzades en endavant per mantenir la relació, com per remetre informació i publicitat de les 

nostres activitats com a entitat si així s’escau. Tanmateix, disposa l’autorització a utilitzar la imatge pública del titular d’aquest 
document per a fins de difusió impresa, electrònica, o virtual i de memòria històrica i publicitària.  Si no desitja, si s’escau, 

informació de les nostres activitats i informacions generals, pot comunicar-nos-ho per correu electrònic a 

info@cavalcadamolinsderei.cat o marqui la aquesta casella final. Li recordem que en tot cas vostè té dret a conèixer, rectificar, 

cancel·lar i oposar-se al tractament de la informació que li concerneix en l'adreça indicada. 
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