
no �� s 

FESTA 

IBÉRICA
	

A

DA OLARIA 


FORMULARIO DE INSCRIPCIÓNE DO BARRO PARTICIPACIÓN 

Pe
dr
o d
o C
or
va
l 

S.
23
 a 
26
 m
ay
o 2
01
9


	

1. Identificación: 

Nombre: 

Dirección: 

D.N.I.: 

Teléfono: 

E-mail: 

2. Montaje de taller y/o demonstración: 
 
 Si  No 

3. Tamaño del stand: 

2Stand 3x3(9m ) 

4. Comida: (véase la sección 6 del Regulamento) 

Almuerzo:   Dia 23            Dia 24          Dia 25          Dia 26

 Cena:         Dia 22            Dia 23            Dia 24          Dia 25           Dia 26

 
 Artesanos para alojarse:    Hombre          Mujer              Pareja

 Días que solicitan alojamiento:      Dia 22            Dia 23            Dia 24           Dia 25          Dia 26 

5. Azafata: 

Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 

6. Nombre a insertar en el stand: 

7. Observaciónes:

 ,            de                                       de 2019

  

   Firma: 

Plazo de inscrición hasta el dia 29 de marzo de 2019 

Informação sobre proteção de dados pessoais (aplicável apenas a pessoas singulares) 
Os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no Artigo 102.º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA) e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do Município 
de Reguengos de Monsaraz respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais. 
Responsável pelo tratamento - Município de Reguengos de Monsaraz 
Finalidade do tratamento – Cumprimento de uma obrigação legal (CPA e/ou de legislação específica aplicável ao pedido formulado) ou necessário ao exercício de 
funções de interesse público 
Destinatário(s) dos dados – Serviço municipal com competência para apreciar ou intervir no pedido, de acordo com a orgânica municipal em vigor 
Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido
 Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
 Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o n.º de telemóvel indicado. 


