
 

 
 

 

  

 

 
 

Calçotada 2020 
 
Per poder organitzar aquesta jornada us hauríeu d’inscriure el més ràpidament possible. Per fer una correcta 
inscripció heu d’enviar, en primer lloc, el full d’inscripció omplert amb les dades sol·licitades a 
ipagirona@gmail.com (aquesta és la única adreça vàlida), posteriorment i per part de l’organització, es 
confirmarà la prereserva de plaça per correu electrònic. 
 
Un cop tingueu la confirmació de la prereserva de plaça, realitzeu l’ingrés en el compte del Banc de Sabadell 
IBAN  ES94-0081-1566-6500-0112-1121, i en l’apartat CONCEPTE heu d’incloure les dades CALÇOTADA + 
COGNOM1 + nombre d’assistents (exemple: CALÇOTADA  GUITART  5). 
  
Finalment envieu a l’adreça electrònica ipagirona@gmail.com el justificant de pagament. Disposeu de tres 
dies per fer l’ingrés i comunicar-ho a IPA Girona, si en aquest termini no ens arriba el justificant de pagament, 
s’anul·larà la prereserva; si encara es vol participar a la Calçotada caldrà tornar a fer la inscripció. 

 
L’activitat es farà malgrat les condicions climàtiques siguin adverses. 

 

El termini d’inscripció finalitza el dia  
31 de gener de 2020 i les places són limitades. 

 
 

DADES DEL SOCI/A 

Soci/a IPA:   SI    NO         Número:                                 Agrupació:                                                                          

Nom i cognoms:  

Cos i destinació:                                                                                              

Telèfon de contacte: 

Adreça electrònica: 

 
 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
 

mailto:ipagirona@gmail.com
mailto:ipagirona@gmail.com


 

 
 

 

  

 
 
 

DADES DELS ACOMPANYANTS 

Soci IPA Número Agrupació Nom i cognoms Parentesc 

SI    NO     

SI    NO     

SI    NO     

SI    NO     

SI    NO     

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Calçotada  
IPA GIRONA 2020 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Preu per socis i familiars directes (parella i fills): 
25 euros 

 
Preu per la resta de familiars i amics: 

30 euros 
 

 NO HI HA MENÚ INFANTIL 



 

 
 

 

  

 
 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ A ESDEVENIMENTS / ACTIVITATS 
 

PROTECCIÓ DE DADES: En virtut del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre se l’informa que les seves dades facilitades i els del 
seu(s) acompanyant(s) seran tractades per INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) Secció 
Espanyola, amb número de CIF G58663733, situada en el Carrer de la Guardia Urbana, 3-5, Barcelona e 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) Agrupació de Girona amb número de CIF G17626229 
situada en la Carretera de Santa Coloma, 78, Girona i amb l’adreça electrònica: ipagirona@gmail.com, qui 
actuen com CORRESPONSABLES DE TRACTAMENT. Les seves dades i els del seu(s) acompanyant(s) 
seran tractades amb les finalitats pròpies derivades de la seva inscripció en l’esdeveniment o activitat 
anomenada (finalitat 1). Així mateix, si així ho consenteix, les dades, incloent la seva imatge i la del seu(s) 
acompanyant(s), seran tractades per a la divulgació i promoció de l’esdeveniment (finalitat 2). Si ho desitja 
pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD), revocar el consentiment facilitat i/o exercir 
els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades 
mitjançant escrit dirigit a INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) a l’adreça establerta anteriorment 
o en la següent adreça de correu electrònic privacidad@ipaespana.org. Per a més informació sobre la política 
de privacitat pot ingressar a http://web.ipaespana.org/. 
 
Igualment, en atenció al que disposa el dret a la pròpia imatge, reconegut a l’article 18.1 de la Constitució 
Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, els informem que l’organització realitza tractament i difusió d’aquestes imatges 
(finalitat 2) en diferents suports i aplicacions, amb la finalitat esmentada anteriorment. 
 
A partir de la signatura del present formulari d'inscripció a l'esdeveniment, vostè AUTORITZA 
EXPRESSAMENT el tractament de les seves dades de caràcter personal i els del seu(s) acompanyant(s) per 
a la finalitat 1, per part de I.P.A. L'associat garanteix que compta amb l'autorització expressa del seu(s) 
acompanyant(s) per cedir les seves dades de caràcter personal per a la finalitat 1. 
 

CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a I.P.A., l’ús de les meves imatges i la del meu(s) 
acompanyant(s) per a la divulgació i promoció de l’esdeveniment per qualsevol mitjà, a què es 
refereix la finalitat 2. L’associat garanteix que compta amb l’autorització expressa del seu(s) 
acompanyant(s) per cedir les seves dades de caràcter personal per a la finalitat 2. 

 
Nom:  
 
Signatura:                                         
 
Lloc i data:    
 

 

 

 

Junta IPA Girona 

Servo per Amikeco 

mailto:privacidad@ipaespana.org
http://web.ipaespana.org/

