FULL D’INSCRIPCIÓ
CURSOS I TALLERS PER A PERSONES EMPRENEDORES 2017
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
NOM I COGNOMS: ....................................................................................................................................................
DNI:.....................................DATA NAIXEMENT:...........................E-MAIL:................................................................
TELÈFONS: Particular..............................

Mòbil.....................................................................................................

ADREÇA:.....................................................................................................................................................................
POBLACIÓ:.............................................................................................. CP:............................................................
SITUACIÓ ACTUAL:

Treballa

Aturat

COM T’HAS ASSABENTAT DEL CURS?:
Email

Web

Díptic/Fulletó

OMAP

Altres:__________________________

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Fotocòpia del DNI vigent (o carnet de conduir).
Fotocòpia del Certificat com a demandant d’ocupació a l’OTG de Sant Boi de Llobregat, si s’escau.
CURSOS I TALLER:

De la idea de negoci al pla d'empresa (8 h) Dies: 2 i 4 de maig.
Passes, opcions i enes per a la legalització (8 h) Dies: 9 i 11 maig.
Com fer un pla de màrqueting efectiu (8 h) Dies: 16 i 18 de maig.
El que cal saber sobre el finançament (8 h) Dies: 23 i 25 de maig.
Coaching per a persones emprenedores (1a ed. 8 h) Dies: 14 i 16 de juny.
E-commerce, canal de venda online (20 h) Dies: 17, 19, 24, 26 i 31 d'octubre.
La teva empresa a la xarxa (16 h) Dies: 7, 9, 14 i 16 de novembre.
Coaching per a persones emprenedores (2a ed. 8 h) Dies: 21 i 23 de novembre.
Lloc i horari dels cursos: Masia Torre Figueres (C/ Pau Claris, 14) de 9.30h a 13.30h
NOTA 1: El full de sol·licitud i la documentació s'hauran de lliurar a la Masia Torre Figueres (C/ Pau Claris, núm. 14).
NOTA 2: No s’acceptaran sol·licituds que no adjuntin TOTA la documentació necessària.
Per a qualsevol dubte podeu contactar amb Pilar Garnica al telèfon 93.635.12.46.
D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal s'informa a la persona interessada que les dades
facilitades poden ser incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s'informa de la possibilitat d’exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a l'Oficina Municipal d'Atenció al
Públic (Pl. Ajuntament, núm 1, 08830 Sant Boi de Llobregat).
Autoritzo a l'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades.

Signatura..............................................................................................

Data:.......................................................................

