FEDERACIÓ DE COLLES DE DIMONIS I DIABLES DEL PAÍS VALENCIÀ
INSCRIPCIÓ A LA JORNADA FORMATIVA PER A RG-CRE
DADES DE LA JORNADA
LLOC DE CELEBRACIÓ: Llar del Jubilat d’ Alboraia al carrer Portaler s/n
DIA I HORARI: Dissabte 16 de juny del 2018, des de les 8:30 hores fins les 19:30 hores. L’acreditació es farà de
8:30 a 9:00 hores i serà imprescindible la presentació del DNI.
Modalitats: Cordà – Despertà - Passejà - Correfoc.
DADES DEL PARTICIPANT
Nom i cognoms:
Adreça:

Codi postal:

Localitat:

DNI:

Telèfon:

Data naixement:

Correu electrònic:
DADES DE L’ASSOCIACIÓ, FALLA, AGRUPACIÓ, ...

Nom de l’Associació:
NIF de l’Associació:

Localitat de l’Associació:

DECLARE RESPONSABLEMENT que són certes les dades incorporades a aquesta sol·licitud, que el participant indicat
és membre d’esta Associació i desitja formar-se com a Responsable de Grup CRE vinculat a ella i que accepta els
termes i condicions indicades per a la participació a aquesta jornada per part de la FDDPV.
AUTORITZE a la Federació de Colles de Diables i Dimonis del País Valencià 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 la incorporació d’aquestes a la Plataforma Tecnològica de
la Generalitat Valenciana per a inscriure a l’Associació o Agrupació en el Registre de Grups CRE creat a l’efecte i
en Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana.
SOL·LICITE la participació en la Jornada de Formació de RG-CRE en les modalitats de manifestació festiva
segons el Decret 19/2011 de 4 de març, del Consell, pel que es reconeix el caràcter religiós, cultural o
tradicional de les manifestacions festives celebrades a la Comunitat Valenciana en que s’utilitzen artificis de
pirotècnia; Cordà

Despertà

Passejà

Correfoc

que se celebren en el dia i lloc dalt indicat.
SIGNATURA

SIGNAT:

València, a

de

del 2018

SR. DIRECTOR DE L’ÀREA D’INDÚSTRIA I ENERGIA DE LA DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

FEDERACIÓ DE COLLES DE DIMONIS I DIABLES DEL PAÍS VALENCIÀ
INSTRUCCIONS PER A OMPLIR AQUESTA SOL·LICITUD


Per a poder participar a aquesta Jornada de Formació de RG-CRE el sol·licitant ha de pertànyer a una
associació, falla, grup, colla, ... amb personalitat jurídica pròpia i ser major de 18 anys.



En cas de pertànyer a més d’una una associació, falla, grup, colla, ... a l’hora de realitzar l’acreditació el dia
de la Jornada, cal presentar uns còpia del NIF de les altres associacions, falla, grup, colla, ... amb les quals
vol vincular el carnet de RG-CRE.



Una vegada omplida aquesta sol·licitud caldrà fer-la arribar a la FDDPV abans del dia 8 de juny del 2018.
dimonispv@gmail.com



El dia de la Jornada, per a fer l’acreditació, caldrà presentar una còpia del DNI i una còpia del NIF de les
associacions, falla, grup, colla, ... amb les quals vol vincular el carnet de RG-CRE.



També s’haurà d’aportar una còpia del justificant de pagament de les taxes per a l’expedició del carnet de
RG-CRE i que s’obtindrà seguint els següents passos:

1.-. En qualsevol cercador d’Internet escriurem “tasa 790 código 054”
2.-. La recerca duu a l’enllaç https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa054/
3.-. Clicarem a l’opció “acceder a rellenar e imprimir el formulario de liquidación de la tasa 054”
4.-. S’obrirà una nova pàgina on haurem de clicar sobre la província de València.
5.-. Omplirem les nostres dades i marcarem l’apartat “clave 20 Expedición de certificados de Aptitud (Cartilla
de Artillero) amb un import de 4,46€
6.-. Acabarem d’omplir el formulari i ticarem sobre “obtener el documento”
7.-. Comprovarem que està tot correcte al PDF obtingut i l’imprimirem.
8.-. El durem al banc i pagarem.
9.-. DUR UNA CÒPIA EL DIA DE LA JORNADA.
DONATIU:

Federats a la FDDPV  10€

No federats  15€

Aquest donatiu serveix per a ajudar amb les despeses derivades de l’organització de la Jornada i del material
entregat a cada participant en la mateixa. c/c ES03 3159 0032 9020 2410 6425 de la Caixa Popular a nom de la
FDDPV i com a concepte “Jornada Formativa RG-CRE”
Cadascun dels participants a la Jornada haurà de fer (amb la suficient antelació) el pagament de les taxes
administratives per a l’obtenció del carnet i presentar el justificant a l’hora de l’acreditació.
PROTECCIÓ DE DADES: Segons la Llei 15/1999 de Protecció de Dades s’informa que les seues dades estan incloses
en fitxers titularitat de la Federació de Colles de Diables i Dimonis del País Valencià (FDDPV), amb la finalitat
de gestió d’activitats relacionades amb la FDDPV. Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició dirigint un correu electrònic a la FDDPV ( dimonispv@gmail.com ) El responsable es compromet a
guardar secret sobre les dades que posseeix i adoptar les mesures necessàries per evitar la seua alteració,
pèrdua o accés no autoritzat. Les seues dades podran ser cedides a Delegació del Govern a la Comunitat
Valenciana, sempre que siga necessari per activitats realitzades per la FDDPV i que així siguen requerides.
També li comuniquem la possibilitat d’us del seu e-mail per enviar-li comunicacions. Vostè ens dona el seu
consentiment exprés a tals efectes, i li informem que pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment
enviant un e-mail a dimonispv@gmail.com sol·licitant-lo.

