
 
 

FITXA DE SOL·LICITUD DE RESERVA D’ACTIVITATS DELS SERVEIS EDUCATIUS I TURÍSTICS 
 
DADES DEL SOL·LICITANT 
 
Institució/entitat sol·licitant: 
 
Nom i cognoms del sol·licitant: 
 
 
Càrrec:        Dades fiscals: 
 
Adreça:        Població: 
Telèfon:        E-mail: 
 
DADES DE L’ACTIVITAT 
 
Nom de l’activitat:  
 
Tipus d’activitat sol·licitada 
 
VISITA GUIADA           1 hora           2 hores                 ITINERARI             2 hores           4 hores          7 hores 
 
TALLER             2 hores           4 hores             7 hores     
 
Data inici activitat:      Data final activitat: 
 
Hora d’inici de l’activitat:      Hora final de l’activitat: 
 
Nombre de pax: 
 
Indicar el lloc de realització (en el cas dels tallers): 
 
Observacions: 
 
 
 
 
Un cop complimentat el full de sol·licitud s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça: info@museuterresebre.cat 
En breu obtindreu una resposta per part dels Serveis Educatius i Turístics del Museu de les Terres de l’Ebre, i es posarà en 

contacte una de les monitores amb vosaltres per confirmar la reserva i tancar els detalls de l’activitat. 

Cal tenir en compte que, l’activitat no es considerarà reservada fins obtenir la confirmació per part del personal dels Serveis 

Educatius i Turístics del Museu. 

 

mailto:info@museuterresebre.cat
TEC01
Texto escrito a máquina
CONSORCI MUSEU DE LES TERRES DE L'EBRE és el Responsable del tractament de els seus dades personals i us informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de mantenir una relació comercial i gestionar les sol•licituds rebudes (en base a una relació contractual, obligació legal o interès legítim) i conservar-les durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia. No es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Així mateix, se us informa que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-vos a CONSORCI MUSEU DE LES TERRES DE L'EBRE a Gran Capità, 34 - 43870 Amposta (Tarragona). E-mail: info@museuterresebre.cat i el de reclamació a www.aepd.es.
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