
Dades personals
Nom Cognoms Data de naixement

NIF Adreça Població

CP Província Telèfon Mòbil

Correu electrònic

Pertanyo al grup 

No vull rebre les informacions de la Pasqua en paper, les vull rebre en format digital.

Grup de vivència
Iniciació

Creixement
Aprofundiment

En Camí

Si has triat “aprofundiment” escull la teva opció 
(trobaràs informació a la “guia d’inscripció”)

a. Sentits i cos

b. Música

c. Silenci

d. Paraula

e.Justicia Global

f. Art

DIJOUS

Pagament

Viatges

Allotjament
Desitjaria habitació

Inscripció Habitació18 €

Viatge anada

Viatge tornada

Pensió tots els àpats

Pensió alguns àpats
Com realitzaràs el pagament?

S M L XL XXL

TOTAL:
Pagament per transferència

Pagament amb tarjeta (durant els dies 
de la pasqua)

Número compte: La Caixa ES61 2100 5000 5502 0006 3424 
(Digueu el vostre nom quan feu l’ingrés).
Envia el comprobant d’ingrès a: pasquavellanes@maristes.cat

Observacions

Germans Maristes – Evarist Arnús 44 – 08014 BCN- Tel. 93 490 81 46
pasquavellanes@maristes.cat - web: www.maristes.cat/pastoral/pasqua-jove-de-les-avellanes 

Prepasqua 
Acompanyament de grups 
Servei d’acollida

Marca les caselles i envia’ns un correu electrònic el més aviat 
possible per poder contactar amb tu! Gràcies!

Música
Servei de botiga 
Postpasqua

Serveis durant la Pasqua

INSCRIPCIÓ
#PASQUAVELLANES2019

Emmaús

DIVENDRES DISSABTE

dd/mm/aaaa

a. Sentits i cos

b. Música

c. Silenci

d. Paraula

e.Justicia Global

f. Art

a. Sentits i cos

b. Música

c. Silenci

d. Paraula

e.Justicia Global

f. Art

Trajecte d’anada

Trajecte de tornada
des de

fins a

Calcula 14 € per cada trajecte en autocar.

Calcula 30 € per dormir en una habitació del monestir. Només majors de 23 anys.

Àpats
Tots els dies

Dijous dinar

Dijous sopar

Dissabte esmorzar

Dissabte dinar

Dissabte sopar

Divendres esmorzar

Divendres dinar

Divendres sopar

Diumenge esmorzar

Diumenge dinar

Tinc una al·lèrgia o especificitat alimentària
Indica quina:

Si participes de tota la pasqua, els àpats tindran un cost de €. Si no participes de tota la pasqua, 
calcula 4€ per cada esmorzar i 11€ per cada dinar o sopar, i marca’ls a les caselles corresponents.

Samarreta Amb la inscipció pots demanar la samarreta de la Pasqua 2019! Indica quina tall vols. 
PREU: 10 €

Potser hi ha alguna cosa que creguis que val la pena que l’Equip de Pasqua 
tinguem en compte, però que no està contemplat en els altres apartats. 



El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 679/2016 és la nova normativa euro-
pea en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Mitjançant aquest document, 
MARISTES dona compliment a tots els requisits d’informació i consentiment exigits per 
aquesta nova normativa.

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016, us infor-
mem que les imatges i la resta de dades captades s’incorporaran a fitxers titularitat de 
l’entitat MARISTES per a les finalitats descrites.

AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LA IMATGE: el dret a la pròpia imatge està recone-
gut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 
protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així 
com pel Reglament 679/2016, de protecció de dades de caràcter personal.

MARISTES té previst realitzar gravacions durant el desenvolupament de l'activitat per a la 
posterior difusió en l’àmbit marista (publicacions, Internet, xarxes socials, publicacions 
web...) amb finalitat informativa i de difusió pública. La publicació d’aquestes imatges pot 
revelar dades especialment protegides relatives a la salut, origen racial, creences religio-
ses o situació personal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL: el material que elaboreu pot ser publicat en exposicions i 
actes que MARISTES organitzi o en els quals hi participi, així com en blogs i altres espais 
de comunicació destinats a finalitats informatives. Aquesta autorització és necessària fins 
i tot quan l’autor no hi aparegui clarament identificat i inclou, per exemple, una reflexió.

NOVETATS I INFORMACIÓ PER VIA ELECTRÒNICA: rebre informació per donar a conèixer les 
activitats de MARISTES, informar sobre futurs esdeveniments etc.

Informem del tractament de les vostres dades per tal de gestionar la vostra assistència 
a l’esdeveniment, incloent l’ús de la vostra imatge i adreça electrònica i propietat inte-
l·lectual. El responsable del tractament és FUNDACIÓ CHAMPAGNAT / MARISTES PROVINCIA 
HERMITAGE. Base del tractament: gestionar la vostra sol·licitud per participar a l’esdeve-
niment, i en base aquest consentiment. Les dades es mantindran mentre no sol·liciteu la 
seva supressió. Us informem que teniu el dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, 
limitació o oposició al tractament respecte a les vostres dades, així com de retirar el con-
sentiment prestat en qualsevol moment.

Si no voleu seguir rebent la nostra informació, només heu de sol·licitar que us en voleu 
donar de baixa enviant un correu electrònic a fch.pastoral@maristes.cat.

Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades a dpd@maristes.cat. Podeu fer 
una queixa davant les autoritats de protecció de dades.

Nom Cognoms Data de naixement

NIF
dd/mm/aaaa

Signatura

Germans Maristes – Evarist Arnús 44 – 08014 BCN- Tel. 93 490 81 46
pasquavellanes@maristes.cat - web: www.maristes.cat/pastoral/pasqua-jove-de-les-avellanes 

Sí.
No.

Sí.
No.

Sí.
No.

Sí.
No.

PARTICIPACIO ESDEVENIMENT
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, 
DRETS DE LA IMATGE I PROPIETAT INTELECTUAL DELS PARTICIPANTS


