
 

 
 

 

  

 

 
 

MNAC  
18/05/19 

 
PREUS DE L’ACTIVITAT 

Soci/a i familiar directe (parella i fills)                              35 € per persona 

Altres familiars                                                                 40 € per persona 

 
DADES DEL SOCI/A 

Número:                                                     Agrupació:                                                                          

Nom i cognoms:  

Cos i destinació:                                                                                              

Telèfon de contacte: 

Adreça electrònica: 

Nombre total d’assistents (inclòs el soci/a titular): 

Nombre de menors de 7 anys:  
Qualsevol consulta envieu-nos-la per correu electrònica a ipagirona@gmail.com 

 
 
 
 
 

Important, és imprescindible marcar l’opció escollida 
 
Inici de l’activitat a Girona (trasllat amb autocar a Barcelona)      
 
Inici de l’activitat a Barcelona (Punt de trobada: accés MNAC)   
 
Només s’assisteix al dinar (Restaurant) 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
 

 

 

 

NO HI HA MENÚ INFANTIL 
Els menors que vulguin menjar altre cosa ho hauran de demanar al Restaurant a l’hora 

d’arribada. 



 

 
 

 

  

Per poder fer una correcta inscripció heu d’enviar, en primer lloc, aquest 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 reserva de plaça per correu electrònic i 
se us informarà del número de compte. 
 
Un cop tingueu la confirmació de la reserva de plaça, realitzeu l’ingrés, i en l’apartat CONCEPTE 
s’han de incloure les dades: 

MNAC + COGNOM1 + nombre d’assistents 
(exemple: MNAC GUITART 5). 

 
(Us recomanem fer les gestions per caixer o per INTERNET) 

 
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 reserva i, si encara es vol participar a la Calçotada, caldrà 
tornar a fer la inscripció. 

 
El termini d’inscripció finalitza el dia  

8 de maig de 2018 i les places són limitades. 
 

 
PROTECCIÓ DE DADES 
En virtut del que s’ha establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell Relatiu a la Protecció 
de Dades de les Persones físiques, del 27 d’abril de 2016 (RGPD), ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE LA POLICIA 
(IPA) Secció Espanyola, amb nombre de CIF G58663733 situada al carrer de la Guàrdia Urbana, 3-5, Barcelona i correu 
electrònic directa es oficina@ipaespana.org, informa que els dades que hem proporcionat seran tractades amb les 
finalitats properes derivades de la relació associativa (finalitat 1). Així mateix, també es pot utilitzar per enviar informació 
amb els nostres serveis, actes, esdeveniments vinculats a l'associació i/o informació que ens ha interessat (finalitat 2). 
Les dades personals proporcionades es conserven durant el temps necessari per complir les obligacions legals i 
contractuals segons la vigència normativa en cada moment. La base legal per al tractament de les vostres dades és la 
afiliació a l’entitat (finalitat 1) i el consentiment d’expressió (finalitat 2). Les diferents comunitats territorials i les 
agrupacions locals de l’entitat podran actualitzar i tractar els dades personals subministrades que us puguin correspondre 
per la vostra situació geogràfica o per la necessitat d'operació. Si ho desitgeu, podeu contactar amb el nostre Delegat de 
Protecció de Dades (DPD), recuperar el consentiment facilitat i/o exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de dades mitjançant un directori internacional ASSOCIACIÓ POLÍTICA 
(IPA) a l'adreça establerta anteriorment a la següent direcció de correu electrònic privacidad@ipaespana.org. En cas de 
que es consideri que han estat vulnerats els vostres drets també us assisteix el dret a presentar una reclamació a la 
competència de control d’autorització (en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades). 
 
Lloc i data: 
 
Signatura: 
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