
 CONCURS LLAVAMASTERXEF 2023

L'Ajuntament de Llavaneres organitza el  concurs Llavamasterxef.  Es farà el dissabte 15
d'abril. Per optar a un dels quatre premis del concurs Llavamasterxef 2023, cal emplenar
aquest formulari. El termini d'inscripció finalitza divendres 7 d'abril a les 15 h. 

* Vull participar al Llavamasterxef
Llavamasterxef junior

* Trieu el plat en què voleu participar

1) Plat estrella
2) Plat amb Pèsol Garrofal
3) Les bones postres

* Indiqueu el nom del plat o plats que cuinareu
1)
2)
3)

Capità / Capitana

* Nom i cognoms

* Correu electrònic

* Telèfon de contacte

* Edat

* Adreça

* Població

* Professional

Sí

No



Altres dades complementàries

A emplenar en cas que el capità sigui menor d'edat. 

* Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal 

* Identificació (DNI, Passaport) 

* Adreça

* Població 

* Codi Postal

* Correu electrònic

Integrant 2

* Nom i cognoms

* Edat

* Professional

Sí

No

Integrant 3 

* Nom i cognoms

* Edat

* Professional

Sí

No

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 

Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum

Passeig Mare de Déu de Montserrat, 27-33 Telèfon 937 023 600 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Finalitat: Gestionar i donar resposta a la seva sol·licitud
Més informació del tractament de dades: https://ajllavaneres.cat/politica-de-privacitat
Drets de les persones: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i  sol·licitar-ne la
limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Exercici de drets, a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, pl.
Vila, 1, 08392 de Sant Andreu de Llavaneres o mitjançant l'apartat de tràmits: https://ajllavaneres.cat/tramits

NIF: P0819600H · Pl. de la Vila, 1 · 08392, Sant Andreu de Llavaneres · Tel. 93 702 36 00 ·
www.ajllavaneres.cat
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