
 

En compliment de la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet l'informa que les dades personals recollides 
mitjançant aquest formulari seran incorporades al fitxer “Vitrum” amb finalitats de tramitació de la seva petició. No es realitzaran cessions al marge de les 
obligades per la llei. Vostè tindrà dret a l'accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades a: Ajuntament de Vimbodí i Poblet, Pl. Major, 1. 43430 Vimbodí, 
tel. 977 87 80 24, o per correu electrònic a vitrumvimbodi@gmail.com 

FORMULARI DE COL·LABORACIÓ - VITRUM 
 

El 5 i 6 d’octubre de 2019 celebrarem la sisena edició de Vitrum, la festa del vidre artesà de 

Vimbodí i Poblet. T’AGRADARIA COL·LABORAR-HI D’ALGUNA MANERA? Fes-nos arribar 

aquesta formulari!  

ATENCIÓ! Si la teva participació serà com a membre d’una entitat i, per tant, col·labores amb 

l’activitat que organitza l’entitat, no cal que enviïs el formulari.  

Si a més de l’activitat que organitza la teva associació voldries col·laborar amb alguna altra tasca, 

esperem el formulari!  

 

DADES PERSONALS / CONTACTE 
 

NOM  i COGNOMS       

DATA DE NAIXEMENT        TELÈFON DE CONTACTE        

E-MAIL (opcional)       

 
PARTICIPACIÓ A VITRUM  

 
 Participo com a membre de l’entitat:       

(indicar el nom de l’entitat) 

 Participo de forma individual 
 

ACTIVITATS 

En quines tasques t’agradaria col·laborar? 
 

 Punt d’informació a la plaça Major   Punt d’informació mòbil 

 Vigilància de l’exposició o d’alguna altra localització  Muntatge els dies de la festa 

 Suport en els tallers infantils  Muntatge previ 

 Altres (pots fer propostes): 

 

 

 
DISPONIBILITAT HORARIA 
 

Dissabte 5 d’octubre Diumenge 6 d’octubre 
 Tot el dia  Tot el dia 
 Només matí  Només tarda  Només matí   Només tarda 
 Altres (indicar disponibilitat a continuació)  Altres (indicar disponibilitat a continuació) 

            

 
 

Comentaris:       

 
 

Data:       Signatura o nom 
       
 
 
Moltes gràcies! Ens podeu fer arribar aquest formulari a l’Ajuntament o bé per correu electrònic a: 

vitrumvimbodi@gmail.com.  
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