PROJECTES DE LLEURE I EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE
MODALITAT B
( Aquestes dades complementen les recollides al formulari normalitzat)

ENTITAT:

.........................................................................................................................

ACTIVITAT:

DATES:

colònia
campament
casal
taller
del .............

de

...................

de

20.......

al .............

de

...................

de

20.......

total de dies
LLOC:

nom casa
poble/ciutat
comarca
província

EDATS INFANTS:

de

a

Anys

PLACES TOTALS
Inscripcions de L’Hospitalet
Inscripcions fora de
L’’Hospitalet
Inscripcions de socis
Inscripcions de no socis
MONITORS/ES:

dones

homes

total

PREU DE L’ACTIVITAT(1):
socis
no socis
Infants fora L’H

(1) Nota: En el cas de casal i de tallers el preu és per setmana
De conformitat a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades personals (LOPD) els
informem que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades en fitxers automatitzats de titularitat municipal
amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada. Podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant escrit adreçat a l’oficina d’atenció al ciutadà, (carrer Girona 10, planta baixa

PROJECTE DE L’ACTIVITAT
Programació bàsica

Pla de seguiment i avaluació (indicadors)

De conformitat a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades personals (LOPD) els
informem que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades en fitxers automatitzats de titularitat municipal
amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada. Podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant escrit adreçat a l’oficina d’atenció al ciutadà, (carrer Girona 10, planta baixa

Equip de monitores i monitors

NOM

EDAT

TITULACIÓ

RESPONSABILITAT

Organització de la infraestructura
LLOC/CASA
*Adjuntar planol de com arribar-hi

MATERIAL

SANITAT/INFERMERIA

ASSEGURANCES

De conformitat a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades personals (LOPD) els
informem que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades en fitxers automatitzats de titularitat municipal
amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada. Podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant escrit adreçat a l’oficina d’atenció al ciutadà, (carrer Girona 10, planta baixa

PLANNING
DIA

DIA

DIA

DIA

DIA

DIA

DIA

DIA

DIA

DIA

MATÍ

TARDA

NIT

MATÍ

TARDA

NIT

De conformitat a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades personals (LOPD) els informem que les dades de caràcter personal facilitades seran
incorporades en fitxers automatitzats de titularitat municipal amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada. Podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant escrit adreçat a l’oficina d’atenció al ciutadà, (carrer Girona 10, planta baixa

