
GRUP DE REFLEXIÓ 
pertinença i contribució 
16 de desembre 2018 — 13 de març 2019

1. Nom, cognom i any de naixement del menor(s) (0 – 6 anys)

2. Nom i cognoms adult(s)

3. Professió/ns 

4. Coneixes ‘disciplina positiva’? 

c Sí     c No

5. Has vingut abans a Mus’n’Babies? 

c Sí     c No

A quants?

c 1   c 2   c 3   c 4   c 5   c 6   c 7   c 8   c 9

6. Amb quina freqüència acudeixes a espais museístics en família? 

c Esporàdicament     c Habitualment

7. Amb quina freqüència acudeixes a espais museístics sol/a o en una altra companyia? 

c Esporàdicament     c Habitualment 

Autoritze a l’organització per incorporar a la seua base de dades la informació de caràcter personal que figura en aquest butlletí 
d’inscripció.*
Assumisc el compromís d’assistir a les 9 sessions que es realitzaran en el ‘Grup de reflexió. Pertinença i contribució’.
De la mateixa manera, autoritze al CMCV a l’ús de fotos i vídeos on apareguen els i les participants amb finalitats divulgatives i 
de difusió.*
L’organització, podrà modificar o anul·lar total o parcialment qualsevol activitat, si les circumstàncies així ho requereixen.

Signatura dels pares, mares o tutors legals

*AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ I DIFUSIÓ DE REPORTATGES FOTOGRÀFICS I VIDEOS SOBRE LES ACTIVITATS DE ‘GRUP DE REFLEXIÓ. PERTENÈNCIA I SIGNIFICÀNCIA’ 
D’acord amb el previst per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 
protecció de dades de caràcter persona (LOPD), se li informa que podran realitzar-se reportatges fotogràfics i videos durant les activitats de ‘Grup de reflexió. Pertenència i contribució’, per 
a la promoció i difusió d’aquestes activitats mitjançant publicacions, fullets, web, blog i perfils en xarxes socials del CMCV. Les fotos i videos que es realitzen s’incorporaran a un fitxer de la 
responsabilitat del CMCV, per a les finalitats assenyalades, així com per a finalitats històriques. Per la present, vostè autoritza expressament que les dades relatives a imatges i, si escau, veu, 
que concerneixen a la seua persona o als menors sobre els quals ostenta la pàtria potestat puguen ser publicades en els referits mitjans, per a les finalitats assenyalades.  Així mateix i d’acord 
amb l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21,atorga el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat 
dels nostres productes o promocions que considerem puguen ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.  Li informem que 
podrà revocar a qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic: consorcidemuseus@gva.es. 
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