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FITXA DE DADES PERSONALS DE VOLUNTARIS/ES  

Nom  
DNI  
Teléfon  
Mail  
Localitat  

 SI NO 

Tens gos?  SI NO 
Tens gat? SI NO 

Vols fer de casa d’acollida temporal? SI NO 

En què vols ajudar? 

Passejar gossos/Raspatllat i bany  
Socialitzar cadells   
Socialitzar gats  
Ajudar a tractar problemes de conducta  
Col·laborar en fires i esdeveniments  
Ajudar en la difussió d’adopcions  
Neteja d’instal·lacions  

Quina disponibilitat tens?  

(Posar horari aproximat) 

Entre setmana 
M ns   
Tardes  

Cap de setmana i fes s  
Ocasionalment  

Acceptes totes les normes i compromisos que se t’han donat  per escrit?  SI NO 
Signatura 

 

 

Data : ________________________ 

Protecció de dades:  Dona'ns les teves dades només si vols formar part de l'equip de voluntaris del Refugi de 
l'APAG i ens autoritzes a u zar per contactar i informar-te sobre els esdeveniments si així ho has indicat. Pots 
exercir el teu dret d'accés, rec cació, cancel · lació i oposició enviant un mail a info@protectoragranollers.com 
En cas de ser menor d’edat necessitem la seguent autorizació: 
Nom complet del responsable del menor  
DNI del responsable del menor  
Nom del menor al que s’autoriza   

Signatura del responsable 

 

 

Desitges rebre per mail informació sobre esdeveniments en el que necessitem voluntaris?
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