
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA RUA I EN ELS CONCURSOS DE 
CARROSSES,COMPARSES I DISFRESSES DEL CARNAVAL D’ALCARRÀS 2023 

 

RESPONSABLE / SOL·LICITANT 
DNI/NIE 
 

Nom i cognoms 
 

Actua en nom propi, com a persona individual. 
 
Actua en representació col·lectiva. 

 
Adreça 
 

Núm. Esc. Pis Porta 

Població 
 
Telèfon/s 
 

Adreça electrònica 
 

MODALITAT 
 
Carrossa   
Tema________________ 

Núm. Persones 
Total 
 
 

Núm. Menors 
 

Núm. Adults 
 

 
Comparsa 
Tema__________________________ 

 

Núm. 
Persones 
 
 

Música Específica 
 

 
Disfresses.   
Tema______________________ 

 

 
 

 
 

DIMENSIONS DEL VEHICLE (tractor + carrossa)  

 

En cas de resultar guanyador/a em comprometo a facilitar un número de compte 
bancari per a fer efectiu el premi, en forma de transferència 
 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR AMB AQUESTA SOL·LICITUD: 

 Fotocòpia DNI persona responsable 
 La persona sotasignant declara conèixer les bases i acceptar-les íntegrament 

sense cap mena de reserva. 
 

Signatura de la persona sol·licitant 

 

Alcarràs,     de                         de          



INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Responsable:  Ajuntament d’Alcarràs 
Finalitat: Gestió d’activitats, concursos i/o activitats culturals o formatives 
Legitimació Relació contractual 
Destinataris Se cediran les dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les 

Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països. 
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica en la informació 

addicional 
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça: 

http://www.alcarras.cat/proteccio-de-dades 
☐ He estat informat i entenc la Política de Protecció de Dades de l’Ajuntament  
Altres autoritzacions: 
☐ Accepto l’enviament d’informació d’interès sobre les activitats que organitzi l’Ajuntament 
☐ Accepto que l’Ajuntament realitzi consultes de les meves dades a través de la plataforma d’intermediació de Dades i altres serveis 
interoperables, si s’escau. 
☐  Autoritzo  la reproducció de la meva imatge en mitjans audiovisuals, impresos informàtics, xarxes socials etc. , per donar a conèixer 
les activitats organitzades per l’Ajuntament. 
Emergències sanitàries: 
☐ Autoritzo que en cas d’urgència mèdica pugui ser atès per un metge.  
☐ Autoritzo a que, en cas de gravetat, si no es por contactar amb la família, es prenguin les decisions medicoquirúrgiques necessàries 
sota la direcció facultativa pertinent. 
En cas de menor de 14 anys. AUTORITZACIÓ PARE/MARE O TUTOR LEGAL: 
Nom i cognoms: 
DNI: 
Data: 

 

 


