
 
 

 

 

INSCRIPCIÓ AL X CONCURS DE DIORAMES RÀPIDS DE PLAYMOBIL I DEL 
CONCURS DE CONSTRUCCIONS AMB LEGO, A LA 39a MOSTRA COMERCIAL I 
AGRÍCOLA, ANY 2023 

 

 

La Regidoria de Joventut i Infància de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb 
col·laboració amb la Regidoria de Comerç organitza la 10a Edició de Diorames Ràpids de 
Playmobil i del Concurs de Construccions amb Lego, per potenciar la creativitat i la 
participació infantil en l’àmbit de la Mostra Comercial i Agrícola per l’any 2023. 
 

La data límit d’inscripció és fins el 18 de gener.  
 

El lliurament de premis del concurs tindrà lloc el 22 de gener a l’Ajuntament, a l’estand 
institucional. 
 

 

        
En compliment del disposat en el RGPD, de 27 d'abril de 2016, i la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, se l'informa que les dades facilitades seran tractades per 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb NIF P0826300F situat en Plaça de la Vila, 1, 08620 Sant Vicenç dels Horts, amb telèfon 936561551, adreça de correu-e 
ajuntament@svh.cat i del delegat de protecció de dades dpd@svh.cat. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud. Les dades 
personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les obligacions legals d’acord a la normativa vigent en cada moment. La base legal 
per al tractament de les seves dades és l’exercici dels poders públics. Les dades es comunicaran a les administracions públiques amb competència en la matèria i als 
tercers que prestin serveis auxiliars i necessaris amb relació a la finalitat del tractament. Se l’informa que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, 
limitació, portabilitat i oposició. Podeu obtenir més informació sobre els seus drets tot acudint a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
https://apdcat.gencat.cat, així com presentar una reclamació davant aquest organisme si ho considera oportú, o posar-se en contacte amb el delegat en dpd@svh.cat  

 
Signatura 

 
 

 
 
 
_____________________________, _____ de gener de 2023 
 
* Camps obligatoris  

1. Inscripció Indiqueu amb una X 

Concurs de diorames ràpids de Playmobil  

Concurs de construccions amb Lego  

2. Dades  

Nom i cognoms* 
 
 

DNI / NIF/  NIE 
 
 

Nom i cognoms del/de la pare, mare, tutor/a legal* DNI / NIF/  NIE* 
 
 

Adreça*                                                                                                                                               
 
 

Població * 
 
 

Telèfon *    
                      
                                               

Mòbil 
 

CP * 
 
 

Adreça electrònica 
 

Data de naixement* 
 

Edat* 
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