FORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ
Nom:__________, Cognoms:________________________ amb adreça a (carrer, ciutat, estat, país i codi
postal):______________________________________ i carnet d’identitat (o passaport):___________________ de
nacionalitat:___________________ , amb nº telf:_____________, disponible SI/NO per Whatsapp i amb
email:________________________ , gènere (M/F) ________, edat ____________ anys
Afirma que ha tingut coneixement i té interès a participar al Catalonia DroneCamp’18, n’ha llegit i SI accepta les
Bases de la convocatòria publicades al web www.cataloniadronecamp.com (en versió actualitzada a data de la
present sol·licitud) i facilita les següents dades a efectes de formalitzar la seva pre-inscripció.
DADES CURRICULARS
Especifiqui estudis universitaris complets:_______________________________________
Experiència laboral/professional:______________________________________________
Experiència emprenedora:____________________________________________________
Si no té experiència emprenedora, expliqui les raons per les quals vol emprendre:
__________________________________________________________________________
Indiqui, sisplau, els seus comptes a les xarxes socials (al menys els professionals):
___________________________________________________________________________
Indiqui amb quin perfil s’identifica més:
a) Perfil tècnic, potencialment CTO i/o COO:____
b) Perfil de gestió empresarial, potencialment CEO o CTO:___
Indiqui el seu back-ground tècnic i de mercat en el camp dels drons professionals:

___________________________________________________________________________
SERVEIS QUE DESITJARIA CONTRACTAR (*)
En cas de resultar seleccionat/da per a participar al Catalonia DroneCamp, li agradaria contractar els següents
serveis:
Allotjament: SI/NO_____; Manutenció: SI/NO______; Activitats lúdiques: SI/NO_____;
Sopar benvinguda: SI/NO:____ ; Transport: SI/NO_____ Acompanyant SI/NO:_____
A continuació, empleni només sisplau, els apartats que corresponguin.

ALLOTJAMENT
Indiqui de 1 a 3 (de més a menys) les seves opcions preferides per a l’allotjament (o només 1 o només 1 i 2)
Habitació compartida amb a) llit individual ______, b) llit plegable ______, c) llit doble _______ ó
d) habitació individual (llit doble) ______ ó e) habitació en hotel proper _______
Evitar compartir habitació amb sexe oposat: Indispensable______, preferible _____, indiferent _____
Data prevista d’arribada: _______________ Data prevista de partida: ____________________
MANUTENCIÓ: SI/NO _________ Indiqueu possibles restriccions alimentàries per raons mèdiques, ideològiques
o religioses: __________________________________________________________________________________
ACTIVITATS LÚDICO-CULTURALS: SI/NO _________ Observacions: ________________________________SOPAR DE BENVINGUDA: SI/NO _____________
TRANSPORT:
Arribarà i marxarà amb vehicle propi? SI/NO _________ Disposarà de vehicle durant el curs? SI/NO _________
Arribarà amb tren a l’estació de Torelló? SI/NO _________ Altra estació de tren? ________________
Arribarà per via aèria? SI/NO _______ Aeroport? ______________ Necessita servei de recollida? SI/NO _______
En cas afirmatiu, indiqui dia i hora de ARRIBADA ________________ PARTIDA ________________
Indiqui altres possibles necessitats de transport: _____________________________________________________
ACOMPANYANT. Serveis que es volen contractar:
Allotjament, preferències (1-3): a) habitació compartida, llit compartit ________ b) habitació compartida llits
independents ______ c) habitació exclusiva compartida ______ d) habitació exclusiva NO compartida_______
e) hotel habitació compartida _______ f) hotel habitació independent ______ g) altres ____________________
INFORMACIONS RELLEVANTS I OBSERVACIONS
Sisplau indiqui si té algun tipus de limitació física i mèdica que, directament, indirectament o potencialment
puguin tenir alguna incidència o conseqüència derivada del desenvolupament de l’activitat:
___________________________________________________________________________________________
Indiqui si requereix que els espais siguin especialment accessibles SI/NO _________
Altres observacions: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CHECK LIST DE DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
-

Formulari complet
Carta de presentació
Currículum Vitae
Foto actualitzada
Cartes de recomanació
Comprovant ingrés 20€

_____
_____
_____
_____
_____ (opcional)
_____

LLOC, DATA I SIGNATURA

__________________________, _________________________:

(*) NOTA. Si en la data de realitzar la pre-inscripció no coneixeu tots els detalls, indiqueu les vostres preferències i
les dades més probables d’allò que fareu/necessitareu.

