AJUNTAMENT D’ONDA
www.onda.es

SOL·LICITUD CURSOS D'ACTIVITATS FORMATIVES
SOLICITUD CURSOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
CURS 2018-2019 / CURSO 2018-2019
1r quadrimestre/ 1er cuatrimestre

1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES:
1.1. Dades de la persona interessada / Datos de la persona interesada
Nom i cognoms/Nombre y apellidos

NIF/NIE

1.2. Dades del/la representant / Datos del/la representante
Nom i cognoms/Nombre y apellidos
NIF/NIE

Relació/Relación

1.3. Dades a efectes de notificació / Datos a efectos de notificación
Adreça/Dirección
Localitat/Localidad
Telèfon/Teléfono

FAX

Adreça electrònica/Dirección electrónica(*)

Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions:
Indique en que lenqua desea recibir las notificaciones:
Valencià
Valenciano

CP

Castellà
Castellano

Si qui sol·licita és persona física, accepta la notificació per mitjans
electrònics:(**)
Si quien solicita es persona física, acepta la notificación por medios
electrónicos:
SI

(*) A l’efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada haurà de disposar de certificació electrònica en els
termes previstos en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Onda ( http://www..onda.es/web/sede-electronica).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, la persona interesada deberá diponer de certificación electrónica en los
términos previstos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Onda ( http://www.onda.es/web/sede-electronica).
(**) D’acord amb el que disposa l’article 14.1 de la Llei 39/2015, de 30 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, les persones físiques podran elegir en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques per
a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguen obligades a relacionar-se a través de
mitjans electrònics amb les Administracions Públiques. El mitjà elegit per la persona per a comunicar-se amb les Administracions
Públiques podrà ser modificat per aquella en qualsevol moment.
(**) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 30 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para
el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones
Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.

2. EXPOSE / EXPONGO:
Que tenint coneixement del Programa Municipal d'Activitats Formatives per al 1r quadrimestre del curs 2018-2019 dels
cursos següents/ Que teniendo conocimiento del Programa Municipal de Actividades Formativas para el 1er
cuatrimestre del curso 2018-19 de los cursos siguientes:
- Pintura Tradicional sobre Taulell

- Zumba, grup A

- Pintura Tradicional de Corda Seca

- Zumba, grup B

- Tècniques de Decoració Ceràmica

- Ioga Teràpia, grup A

- Pintura a l'Oli, grup A

- Ioga Teràpia, grup B

- Pintura a l'Oli, grup B

- Ioga Matinal, grup A

- Pintura a l'Oli, grup C

- Ioga Matinal, grup B

- Pintura amb Tècniques Mixtes

- Taixí (NOVETAT)

- Dibuix Artístic del Natural

- Iniciació a la Pràctica del Mindfulness

- Tuls i Calats, grup A

- Estiraments de Cadenes Musculars

- Tuls i Calats, grup B

- Alimentació Saludable i Control de Pes (NOVETAT)

- Tuls i Calats, grup C

- Assertivitat i Confiança Personal (NOVETAT)

- Tuls i Calats, grup D

- Consciència Corporal (NOVETAT)

- Patchwork, grup A

- Educació Emocional i Comportament Saludable (NOVETAT)

- Patchwork, grup B

- Personal Trainning per a adults. Matins

- Costura, grup A

- Dansa Vital Expressiva

- Costura, grup B

- Taller d’escriptura

- Boixets, grup A

- Perfeccionament de Tabal

- Boixets, grup B

- Perfeccionament de Dolçaina

AJUNTAMENT D’ONDA
www.onda.es
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3. SOL·LICITE / SOLICITO:
L'admissió per ordre de preferència als cursos següents /La admisión por orden de preferencia a los cursos siguientes:
1.º
2.º
3.º

4. AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN:
Autoritze a l'Ajuntament d'Onda a comprovar les dades d'empadronament al meu nom/ Autorizo al Ayuntamiento a
comprobar los datos de empadronamiento a mi nombre.

Signatura/Firma
Onda,

de/d'

de 2018

AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seues dades seran incorporades a un fitxer destinat
exclusivament als fins d’aquesta sol·licitud i no seran cedits a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres Administracions Públiques destinatàries del tractament. Els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran ser exercits per mitjà d’un escrit, acompanyant fotocòpia del seu DNI, dirigit al responsable del fitxer: Ajuntament d’Onda, Plaça El Pla
1, CP 12200 Onda (Castelló) / En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán
incorporados a un fichero destinado exclusivamente a los fines de esta solicitud y no serán cedidos a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones
Públicas destinatarias del tratamiento. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito, acompañando fotocopia de su DNI, dirigido
al responsable del fichero: Ayuntamiento de Onda, Plaza El Plá 1, CP 12200 Onda (Castellón).

