Ajuntament
de Benicarló
Persona
interessada

Domicili a
efecte de
notificacions

Primer cognom

Segon cognom

Nom

NIF

Carrer / Plaça / Partida / Carretera

Núm. / Km.

Població

Província

Telefon

Fax

Apartat de correus

Pis

Porta

Codi postal

Correu electrònic

Formació
acadèmica
Discapacitat
Sol·licito

No

Sí

Matricular-me als següents cursos:
Taller «Posa't al dia en la cerca d'ocupació per internet» (12 h)
Dates: 3, 4 i 5 d'abril
Lloc: Sala formació Ajuntament de Benicarló

Horari: 9.30 a 13.30 h

Instagram per a persones empresàries i emprenedores de l'àmbit comercial (8 h)
Dates: 3, 4, 5 i 6 d'abril Lloc: Sala de formació Ajuntament de Benicarló Horari: 14.30 a 16.30 h
Accés al mercat de turisme: emprenedoria i cerca d'ocupació (8 h)
Dates: 6 d'abril
Lloc: c. de Sant Francesc, 94 Horari: 9.30 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h
Formació bàsica en higiene alimentària, manipulació d'aliments i gestió d'al·lèrgens (5h)
Inscripció en línia obligatòria

Dates: 05/05/17

Lloc: Mucbe

Horari: 9.00 a 14.00 h

Taller per aprendre a utilitzar el mòbil en la cerca d'ocupació (12 h)
Dates: 19, 23 i 24 de maig Lloc: Sala formació Ajuntament de Benicarló Horari: 9.30 a 13.30 h
Formació bàsica en higiene alimentària, manipulació d'aliments i gestió d'al·lèrgens (5h)
Inscripció en línia obligatòria

Dates: 14/06/17

Lloc: Mucbe

Horari: 9.00 a 14.00 h

Taller de mindfulness i emocions saludables en la cerca d'ocupació (nivell inicial) (16h)
Dates: 8, 15, 22 i 29 de juny Lloc: Mucbe
Horari: 9.30 a 13.30 h
Taller d'intel·ligència emocional en la teua vida i en el teu treball (12h)
Dates: 20, 21 i 23 de juny Lloc: Mucbe
Horari: 10.00 a 14.00 h
Signatura

Datació

Lloc

Data

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
Les dades que heu facilitat s'inclouran en un fitxer de titularitat de l'Ajuntament de Benicarló, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en el present
document.
Així mateix, us informem que les vostres dades no se cediran a terceres persones, tret que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o
obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la Llei.
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau,
oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d'identificació equivalent,
dirigida al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Benicarló – LOPD, c. de Ferreres Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló) o bé lliurant la sol·licitud personalment
davant el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, amb l'exhibició del DNI original o un document equivalent.
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Informació
–
sobre el procés
–
de matrícula
–

Termini de matrícula: Màxim, fins a 5 dies hàbils abans del començament del curs.
Places limitades. Les places s'assignaran per ordre d'inscripció al Registre d'Entrada de
l'Ajuntament de Benicarló
Lloc d'inscripció:
Ajuntament de Benicarló – Registre d'Entrada
C. de Ferreres Bretó, 10
Tel. 964 470 050

–

Més informació:
AODL – Ajuntament de Benicarló
C. de César Cataldo, 2
Tel. 964 470 597
correu.aodl@ajuntamentdebenicarlo.org

Documentació –
que cal aportar

Formulari inscripció

