Enviar por e-mail

Concello de O Valadouro

Rexistro (Administración)

Imprimir Solicitude

Rúa Feira Nova, 1- 27770 Ferreira (O Valadouro)
Teléfono:
982574000 EXT4 - 982571516
E-mail:
concello@valadouro.org - cultura@valadouro.org

INSCRICIÓN: "ILUMINA O NADAL"
DATOS DO PARTICIPANTE:
NOME E APELIDOS:
ENDEREZO:
CONCELLO:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:
Email:

TELÉFONO:

Sinale o concurso no que desexa participar (Pode ser un ou os dous)

ILUMINA O NADAL: ESCAPARATES NAVIDEÑOS.

LOCAIS COMERCIAIS.

LOCAL COMERCIAL:
ENDEREZO:
Email:

TELÉFONO:

Poden participar todos aqueles establecementos comerciais da vila de Ferreira que asó desexen previa inscrición entre o 26
de novembro ó 10 de decembro de 2020 ata ás 14:00h, a través do e-mail concurso@valadouro.org, ou mesmo nas oficinas
da Casa da Cultura previa cita.
Co feito de participar no concurso autorizo a que a organización poda sacar fotografías do meu escaparate e a posibilidade de
difusión a través das redes sociais municipais.
Compromiso de ter montado o escaparate entre o 15 de decembro e o 6 de xaneiro (como mínimo).

ILUMINA O NADAL: BALCÓNS, VENTÁS E FACHADAS. PARTICULARES.
Balcóns

Ventás

Fachadas

Todas as opcións

ENDEREZO:
CONCELLO:
TELÉFONO:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:
Email:

Poden participar todos aqueles veciños da vila de Ferreira que así desexen previa inscrición entre o 26 de novembro ó 10 de
decembro de 2020 ata ás 14:00h, a través do e-mail concurso@valadouro.org, ou mesmo nas oficinas da Casa da Cultura
previa cita, co condicionante de que ten que ser visible desde a rúa.
Compromiso de ter montada a decoración entre o 15 de decembro e o 6 de xaneiro (como mínimo).

En O Valadouro, a
De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais (RGPD), informámolo de que
o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello de O Valadouro con dirección en C/ Feira Nova, 1,
CP 27770, O Valadouro. (Lugo). Os seus datos persoais serán empregados para a xestión do expediente administrativo
solicitado por vostede a través do presente formulario. La lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais é o
cumprimento dunha obriga legal. Os datos persoais cederanse cando exista una obrigación legal para cedelos.
Vostede ten dereito a acceder, rectificar o suprimir os seus datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na
información adicional e detallada de protección de datos, que pode consultar na oficina da entidade sita en la
dirección arriba indicada ou ben solicitándoa a través da sede electrónica do Concello:
https://valadouro.sedelectronica.es/info.0

Sinatura

