
SOL.LICITUT D’ALTA
NOM I COGNOMS:

ADREÇA:

TELÉFON: DATA NAIXEMENT: D.N.I.:

COMISSIÓ GRAN

BASE

47 SETMANES x 7,3€

2 SETMANES x 32,5€

1 SETMANA x 14,5€

3 PERGAMINOS x 15€/u

PERGAMINO  
INCLÒS

47 SETMANES x 8€

2 SETMANES x 32,5€

1 SETMANA x 14,5€

EXTRES  
INCLOSES

50 SETMANES x 8,5€

3 PERGAMINOS x 15€/u
TOT INCLÒS 50 SETMANES x 9,2€

(A partir de naixcuts al 2001)

Cada faller haurà d’aportar un total de 40 € en publicitats o indicar  que les vol incluir en la quota i se li incrementarà 0,80€ a la setmana

COMISSIÓ JUNIOR

BASE
47 SETMANES x 6,1€

3 SETMANES x 15,5€

2 PERGAMINOS x 15€/u

PERGAMINO  
INCLÒS

47 SETMANES x 6,6€
3 SETMANES x 15,5€

EXTRES  
INCLOSES C

50 SETMANES x 6,7€

2 PERGAMINOS x 15€/u TOT INCLÒS 50 SETMANES x 7,1€

(A partir de naixcuts al 2004)

c

cCOL·LABORADOR 50 SETMANES x 3€

Cada faller junior haurà d’aportar un total de 20 € en publicitats o indicar  que les vol incluir en la quota i se li incrementarà 0,40 a la setmana

En compliment de l’article 5 de la Llei 15/1999 de Protecció de Caràcter Personal, pel 
que es regula el dret d’informació en la recollida de dades, la Falla districte 
CAMPAMENTS posa en el seu coneixement que les seues dades arreplegades com a 
conseqüència de la present inscripció seran inclosos en un fitxer denominat Associats. 

Aquestes dades seran tractades per l’Associació per mantenir la comunicació amb vosté, 
així com per a l’organització i difusió dels diferents esdeveniments que organitze la Falla. 
Li comuniquem així mateix que sols s’efectuaran les cessions o comunicacions a tercers 
que marca la normativa de les Associacions Falleres, i cap altra al marge de les 
senyalades per la normativa vigent. 

L'informem que té la possibilitat d'exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, de conformitat amb el que disposa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal (LOPD) 15/1999, de 13 de desembre, dirigint-se per escrit, 
acompanyat d'una còpia del seu DNI, al domicili de l’Associació situat a Dénia, en el 
Carrer Mallorca núm. 3 

L'afectat, titular de les dades personals dalt consignades, en subscriure aquest Document 
d’Informació autoritza expressament al responsable del fitxer per al tractament 
d’aquestes dades personals/imatges per a les finalitats exposades.

2.  LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES I PUBLICACIONS EN XARXES SOCIALS/WEB/MEDIS  
DE COMUNICACIÓ I SIMILARS.  

· Autoritze a la Falla Districte Campaments a publicar fotos, vídeos i dades personals en les xarxes 
socials/web/medis de comunicació i similars, així com a utilizar-les en format imprés 

 
Firma:

1.  INFORMACIÓ D’INTERÉS PER AL FALLER I/O COL·LABORADOR 
- El faller i/o col·laborador haurà d’estar al corrent de pagament en les dates que la falla 

així ho decidisca en assemblea per poder gaudir de carrosses, presentació i falles. 

- Al cap de 15 setmanes de no estar al corrent de pagament automàticament serà donat 
de baixa de la comissió. 

- Si un faller i/o col·laborador causa baixa durant l’exercici haurà d’abonar la quantitat 
pendent fins al dia de la baixa. 

- Tot faller i/o col·laborador té l’obligació de complir i fer cumplir les normes decidides 
per la comissió en assemblea

SI NO

· He llegit i accepte les normes i condicions. Firma: 

 

Així com el pergamino nominatiu que s’entregarà en el dinar que es celebrarà per fer entrega dels mateixos amb un donatiu minim de 20€

Així com el pergamino nominatiu que s’entregarà en el dinar que es celebrarà per fer entrega dels mateixos amb un donatiu minim de 20€


