
 
 

DYNAMIND ROBOTICS COMPETITION 2019 (DRC) 
 
Aquest ha estat un gran curs per a tots i volem fer un gran final! 
 
Com a cloenda de les activitats d’aquest curs, us convidem a participar com equip en 
una competició local que tindrà lloc a Montblanc el dissabte 8 de juny, dintre del 
marc de la Fira “Brikcània” (5è Festival de LEGO de Montblanc), a l’Antiga Església de 
Sant Francesc.  
 
El programa del dia serà el següent: 
9:00h: Arribada dels participants. 
10:00h: Benvinguda i presentació. Començament de l’acte i començament de la Fira. 
10:15h a 11:15h: 1a ronda 
11:30 a 12:30h: 2a ronda 
12:45h: Entrega de premis i cloenda 
 
La competició consistirà en resoldre un repte que hem estat preparant en aquest 
últim trimestre del curs que aquest curs gira entorn a un “Rescat a l’illa”. A aquesta 
competició assistiran altres escoles que també han realitzat l’extraescolar de 
Robòtica Mindstorms. 
 
Us demanen que ens retorneu, tant si participeu com si no, el final d’aquesta fulla 
complimentada i signada amb les dades que us demanem. Necessitem fer una 
previsió de tots els/les que participareu, per tant us demanem la vostra col·laboració. 
Heu de retornar el paper com a molt tard la primera la setmana de juny. Doneu-lo al 
vostre monitor/a. Tothom que vingui que participi a la competició, tindrà l’entrada 
lliure per la Fira d’aquest dia i 2 entrades per 2 acompanyants. 
 
Us hi esperem. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom i Cognom: 
Escola: 
Curs: 
Telèfon de contacte: 
Mail de contacte: 
 
Assistiré a la competició del dia 8 de juny:          SI              NO 
Tens alguna al·lèrgia o intolerància alimentària? 
Quina?:.................................................. 
 
 
 
 
SIGNATURA del pare/mare/tutor/a        ………………………, a…….de maig de 2019 



CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

Mentes Dinámicas S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa 
que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en 
protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR ) i la Llei 
Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD), per la qual cosa li facilita la següent informació del 
tractament: 
 
Fi del tractament: mantenir una relació comercial i l'enviament de comunicacions sobre els nostres 
productes i serveis. 
 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi 
del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat 
adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes. 
 
Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. 
 
Drets que assisteixen a l'Usuari: 
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu 
tractament. 
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament 
no s'ajusta a la normativa vigent. 
 
Dades de contacte per exercir els seus drets: 
Adreça postal: Mentes Dinámicas S.L.. Via de l'Imperi Romà, 11 Desp 9-10 43003 TARRAGONA 
(TARRAGONA). Email: info@dynamind.es 
 
 
Per continuar vostè ha d'acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior: 
  

[    ] ACCEPTAR 

CONSENTIMENT EXPLÍCIT PER AL TRACTAMENT D'IMATGES 

Fi del tractament: Enregistrament d'imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable 
del tractament per a ser penjades en els murals interns del centre, així com la publicació en anuaris, 
calendaris i altres mitjans de comunicació del Responsable incloses les xarxes socials del mateix. 
 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi 
del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat 
adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total de les mateixes. 
 
Comunicació de les dades: L'interessat pot autoritzar o no el tractament assenyalant amb una "x" a la 
casella corresponent de SI (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment) per a les següents 
categories de destinataris: 

 

Nom ................................................................................................................................................................, amb NIF .......................................... 

Representant legal de ............................................................................................................., amb NIF (si en té) ............................... 

SIGNATURA del pare/mare/tutor/a                                ………………………, a…….de maig de 2019  

SI  NO AUTORITZACIÓ PER COMUNICAR LES DADES 

  Publicació en mitjans de comunicació propis del Responsable 

  Publicació en mitjans de comunicació externs al Responsable 


