
 
 
 

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ 
 

Curs: EL RELAT CREATIU A PARTIR DE L’ENTORN NATURAL (DEL MONTSIÀ). 
 

Museu de les Terres de l’Ebre, dies 7 i 28 d’octubre, 18 de novembre, 16 de desembre de 2017 i 20 de 
gener de 2018 

 

 
Nom i Cognoms: 

DNI: 

Adreça: 
 
 

CP/ Població: 

Telèfon: 

Correu electrònic: 

Professió:  

 
 

Interès pel tema: 
 
 
 
Vols rebre informació del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre i la xarxa ‘Ebre, Natura & 
Cultura a travès del nostre butlletí electrònic?    Sí                  No 

 
 
Important: La complementació de la butlleta no implica la vostra inscripció automàtica. 
La confirmació es farà per correu electrònic un cop acceptada per l’organització. El pagament es farà el primer dia del curs. Les places 
són limitades. 
 
 
 
El pagament s’ha de fer abans del dia 5 d’octubre en metàl·lic al Museu de les Terres de l’Ebre o al número de 
compte ES97  2100  0086  1801  0341  9123. Per tal de verificar qui ha fet el pagament via transferència bancària, s’ha 
d’indicar el nom de la persona que fa la transferència i afegir la paraula “museu”. Les places són limitades. 
 
En completar i enviar aquest formulari, doneu el consentiment a la inclusió de les vostres dades personals a la nostra 
base de  dades d'usuaris i clients. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de 
dades de caràcter personal (LOPD), teniu dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, cancel·lar-la i revocar el 
consentiment, sense efectes retroactius, d'acord amb la Llei esmentada i les formes que la desenvolupen. Per exercir 
aquest dret, només cal que ens escrigueu a la nostra adreça postal (Gran Capità, 34- 43870 Amposta) o bé ens envieu 
un correu electrònic a comunicacio@museuterresebre.cat, indicant-ne el nom, cognoms i DNI. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUSTIFICANT DE PAGAMENT 
 
Data del pagament: 
Concepte: El relat creatiu a partir de l’entorn natural del Montsià. 
Destinatari: Jaume Vidal 

Signatura: 
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