
FITXA D’ALTA COM A VOLUNTARI / ÀRIA 
Aquestes dades no es faran servir per a cap altre ús que no sigui estrictament el programa de 

voluntariat per col·laborar en tasques organitzades per el Club Ciclista Sant Joan Despí 
(* Dades obligatòries) 

Dades personals 
NOM I COGNOMS*: 

DNI:  DATA DE NAIXEMENT: 

ADREÇA:  MUNICIPI: 

CODI POSTAL:  MÒBIL.*: FIX: 

CORREU-E*:  SEXE:   Home  Dona 

ACTIVITAT/S PROFESSIONAL/S: 

 Mestressa de casa 

 Administració pública 

 Ensenyament 

 Estudiant 

 Indústries culturals (cine, teatre, etc.) 

 Mitjans de comunicació 

 Empresa pública 

 Sanitat 

 Activitats agrícola ramaderes 

 Servei domèstic 

 Manteniment 

 Comerç 

 Construcció 

 Hostaleria 

 Transports 

 Serveis 

 Arts gràfiques 

 Altres (especificar): 

 

CONEIXEMENTS I APTITUTDS: 

 Usuari d’Office 

 Comptabilitat 

 Arxiu 

 Muntatges mecànics 

 Muntatges elèctrics 

 Redacció de textos 

 Fotografia 

 Editatge audiovisuals 

 Disseny gràfic 

 Manualitats 

 Locució en públic 

 Atenció al públic 

 Dinamització d’equips 

 Altres (especifica-ho): 

 
 

Disponibilitat 
 
VEHICLE:  Moto      Turisme     Courier      Furgoneta      Altres (especifica-ho): 
 
FRANJA HORÀRIA:         Matí                Tarda                   Vespre 
 
DIES:    Dilluns       Dimarts       Dimecres       Dijous       Divendres      Dissabte     Diumenge 
 

M’OFEREIXO A TREBALLAR EN: 

 La Travessa (Dates prèvies) 

 La Travessa (El diumenge) 

 Curses de carretera 

 Curses al Parc Ciclista 

 Avituallaments de curses 

 Control de carretera 

 Muntatges per a curses 

 Inscripcions de curses 

 Locució “speaker” de curses 

 Fotògraf de curses 

 Transports 

  

 Cerca de patrocinadors 

 Arxiu documental històric 

 Horari d’atenció a secretaria 

 Cap de Colla Camp. Social 

 Altres (especifica-ho): 

 
 

OBSERVACIONS: 
 
 
 
 
 
Veieu autoritzacions i política de privacitat a l’imprès FDP-V (2). 
Envia aquesta fitxa emplenada a voluntariat@ccsjd.org 

Data*: 

Signatura*: 

FDP-V (1) 



 

 

 

 Autorització de Voluntari/ària menor d’edat: 

Jo,                                                                                   , amb DNI núm.                          , com a pare/ mare 
o tutor/a, AUTORITZO A                                                                     per participar com a voluntari/ària en el 
Club Ciclista Sant Joan Despí, a partir de la signatura de l’Acord de Col·laboració, que conec en tots els 
seus termes. 

 

 Autorització d’ús d’imatges 

Autorització d’ús d’imatges 

En compliment del dret a la pròpia imatge reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat 
per la llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, en el cas de ser un menor d’edat com a tutor/a:                                                                                          
DNI núm.                                       , autoritzo en nom propi  o si s’escau, com a tutor/a legal del/la menor 
d’edat indicat a l’encapçalament de la present “Fitxa d’alta de Voluntari/a CCSJD”, el poder enregistrar i/o 
publicar fotografies i vídeos on hi aparegui ell o ella en pagines web, xarxes socials, revistes, presentacions 
digitals que hagin estat preses en l’àmbit de les activitats organitzades per l’Entitat. Aquesta autorització és 
completament gratuïta i indefinida en el temps. Cas que es vulgui revocar la present autorització, s’haurà 
de comunicar per escrit al mateix Club i estar signada per una de les persones sotasignants. 

Signatura de l’interessat i en cas de ser menor d’edat, 
del pare, mare o tutor/a: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Política de Tractament de Dades 

Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer custodiat pel Club Ciclista Sant Joan Despí. En compliment 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el 
Club Ciclista Sant Joan Despí, com a responsable del fitxer, informa de las següents consideracions: a) 
Les dades de caràcter personal que li sol·licitem quedaran incorporades a un fitxer la finalitat del qual és 
poder gestionar de forma eficaç els diferents serveis oferts per aquesta associació. Aquestes dades no es 
cediran a tercers sota cap pretext ni concepte. b) Queda igualment informat de la possibilitat d'exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de les seves dades personals enviant un correu 
electrònic a info@ccsjd.org o per carta a Club Ciclista Sant Joan Despí, Carrer Bon Viatge, 37, 08970 Sant 
Joan Despí (Barcelona). 

FDP-V (2) 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled16: Off
	untitled17: Off
	untitled18: Off
	untitled19: Off
	untitled20: Off
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled23: Off
	untitled24: Off
	untitled25: Off
	untitled26: Off
	untitled27: Off
	untitled28: Off
	untitled29: Off
	untitled30: Off
	untitled31: Off
	untitled32: Off
	untitled33: Off
	untitled34: Off
	untitled35: Off
	untitled36: Off
	untitled37: Off
	untitled38: Off
	untitled39: Off
	untitled40: Off
	untitled41: Off
	untitled42: Off
	untitled43: Off
	untitled44: Off
	untitled45: Off
	untitled46: Off
	untitled47: Off
	untitled48: Off
	untitled49: Off
	untitled50: Off
	untitled51: Off
	untitled52: Off
	untitled53: Off
	untitled54: Off
	untitled55: Off
	untitled56: Off
	untitled57: Off
	untitled58: Off
	untitled59: Off
	untitled60: Off
	untitled61: Off
	untitled62: Off
	untitled63: Off
	untitled64: Off
	untitled65: Off
	untitled66: Off
	untitled67: Off
	untitled68: Off
	untitled69: Off
	untitled70: Off
	untitled71: Off
	untitled72: Off
	untitled73: Off
	untitled74: Off
	untitled75: Off
	untitled76: Off
	untitled77: Off
	untitled78: Off
	untitled79: Off
	untitled80: Off
	untitled81: Off
	untitled86: 
	untitled87: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled83: Off
	untitled84: Off
	untitled85: Off


