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Instància bus piscina
El sotasignant formula instància adreçada a la Il·lma. Sra. Alcaldessa de Llançà, en els següents termes:
REPRESENTANT
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

INTERESSAT
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

COMUNICACIÓ TELEMÀTICA (Obligatòria per persones jurídiques, professionals i comunitats de propietaris)
Vull rebre comunicacions per correu electrònic

Sí
No

Indicar adreça de correu electrònic

EXPOSA:
Que vull fer ús del servei de bus gratuït que l’Ajuntament de Llançà ofereix als veïns del municipi de Llançà per
anar a la piscina municipal de Roses des del setembre d’enguany al juny de l’any vinent.
Els dilluns

Jubilat/da

Els dimecres

NO jubilat/da

Els dilluns i els dimecres

amb prescripció mèdica
sense prescripció mèdica

Des de setembre d’enguany al juny de l’any vinent

Menor de 18 anys (cal anar acompanyat d’un major d’edat)

Esporàdicament
SOL·LICITA:
Utilitzar el servei de bus per anar a la piscina municipal de Roses.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Justificant de pauta de vacunació completa contra la COVID-19.
Un cop presentada la sol·licitud a l’Ajuntament de Llançà, disposarà de dos mesos per presentar un justificant que acrediti l’assistència a la Piscina Municipal de Roses per aquest curs 2021/2022.
En cas contrari serà donat de baixa del servei de bus de la piscina.
Llançà,		

de		

de 20

Signatura

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, aquestes dades són
objecte de protecció d’acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin o
quins drets voleu exercir.

