
Sol·licitud per a participar al curs de formació per a Consumidors Reconeguts com
Experts (CRE) organitzats per la Colla de Recuperacions Extraordinàries de València i
FEDERCRE

En/Na , amb NIF: , en nom i
representació de l'Associació/Agrupació , amb CIF ,
amb telèfon de contacte i correu electrònic per a notificacions a l'associació:, de la
qual sóc ,

-DECLARE RESPONSABLEMENT que són certes les dades incorporades en esta sol·licitud, que tots els
alumnes indicats són membres d'esta Associació o Agrupació, que ésta disposa d'almenys un
Responsable de Grup CRE vinculat a ella i que accepta els termes i condicions indicats a la web
www.crevalencia.org per a la participació en els cursos de formació organitzats per esta entitat i que ha
informat els alumnes que les explicacions del curs es faran en valencià.

-AUTORITZE a la Colla de Recuperacions Extraordinàries de València i a FEDERCRE al tractament de
dades de caràcter personal incorporades en esta sol·licitud d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica
15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com a l'incorporació
d'aquestes a la Plataforma Tecnològica de la Generalitat Valenciana de Formació CRE creat a l'efecte.

-SOL.LICITE la participació dels següents alumnes, al curs de formació que se celebrarà el dia
a la localitat de en les modalitats de manifestació festiva

indicades a continuació per a cadascú:

Nº Nom Alumne/a Cognoms Alumne/a
DNI
Alumne/a

Data
Naixement
Alumne/a

Modalitats de les
quals sol·licita
formació de CRE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DATA DE LA SOL·LICITUD

Firma del Representant de l'Agrupació Segell de l'Agrupació

ENVIEU ESCANEJAT ESTE FULL D’INSCRIPCIÓ FIRMAT I SEGELLAT AL
CORREU juanlu@crevalencia.es AMB UNA ANTELACIÓ DE 3 DIES A LA DATA
DEL CURS PER A QUE LA SOL·LICITUD SIGA VÀLIDA
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