
 

 

 

 

 

 

MOLTES GRÀCIES!! 
 

En primer lloc volem agrair-te que et posis en contacte amb nosaltres per participar com a 
voluntari a La Purito Andorra 2022!!! 
 

La Purito se celebrarà el diumenge 7 d’agost a Andorra i dissabte 6 tindrem diferents actes 
relacionats amb la marxa. 
 

Si vols col·laborar amb nosaltres serà fantàstic!  
En aquest formulari podràs omplir les teves dades personals i necessitarem ens indiquis quina 
disponibilitat tindràs els dies 6 i 7 d’agost, d’aquesta manera podrem assignar-te en les ubicacions 
més necessàries.   
 

Una vegada ens remetis aquesta informació, ens posarem en contacte amb tu per indicar-te lloc i 
tasca a realitzar.  
 

Estarem encantats que ens ajudis a fer possible que La Purito sigui un èxit per a tots! 
 

Si us plau, reenvia aquest formulari amb les dades que t'indiquem a l’adreça de contacte:  
voluntaris@puritorodriguez.com amb copia a jordicuevash@gmail.com  
 

NOM I COGNOMS   

NUM. PASAPORT/DNI  

TELÈFON CONTACTE  

E-MAIL   

 DATA NAIXEMENT  

PROCEDÈNCIA:  
PARROQUIA ANDORRA / 
ESPANYA 

 

DIES DISPONIBLES:     
 
Marcar amb una X 

Dissabte   
6/8/2022 

Diumenge  
7/8/2022 

  

MITJÀ DE TRANSPORT  
 
Marcar amb una X 

TINC COTXE TINC MOTO NO TINC VEHICLE 

   

TALLA SAMARRETA  

OBSERVACIONS QUE 
ENS VULGUIS  
COMENTAR? 

 

 

Autoritzo a Purito Events a que utilitzi les meves dades per crear un grup de WhatsApp    amb el 
grup de voluntaris per tal d’estar informat de les tasques i horaris a realitzar. 
 
Autoritzo a Purito Events a que pugui utilitzar les meves imatges per publicar en xarxes, web de La 
Purito o en algun mitjà de comunicació audiovisual, gràfic, etc... 
 

 

Organització La Purito Andorra. 
voluntaris@puritorodriguez.com 

 

 

mailto:voluntaris@puritorodriguez.com
mailto:voluntaris@puritorodriguez.com

	NOM I COGNOMS: 
	NUM PASAPORTDNI: 
	TELÈFON CONTACTE: 
	EMAIL: 
	DATA NAIXEMENT: 
	PROCEDÈNCIA PARROQUIA ANDORRA  ESPANYA: 
	Dissabte 682022DIES DISPONIBLES Marcar amb una X: 
	Diumenge 782022DIES DISPONIBLES Marcar amb una X: 
	TINC COTXEMITJÀ DE TRANSPORT Marcar amb una X: 
	TINC MOTOMITJÀ DE TRANSPORT Marcar amb una X: 
	NO TINC VEHICLEMITJÀ DE TRANSPORT Marcar amb una X: 
	TALLA SAMARRETA: 
	OBSERVACIONS QUE ENS VULGUIS COMENTAR: 
	Autoritzo a Purito Events a que utilitzi les meves dades per crear un grup de WhatsApp: Off
	Autoritzo a Purito Events a que pugui utilitzar les meves imatges per publicar en xarxes web de La: Off


