
VOLUNTARIAT 
Sol·licitud

FORMULARI DE VOLUNTARIAT

Vols formar part de l'equip de voluntaris i voluntàries de Namlo Europa? Omple el formulari, 
envia'ns-el a info@namloeuropa.org i ens posarem en contacte amb tu.

Nom Cognoms

Correu electrònic Telèfon

Adreça 

Ciutat Codi Postal

Estudis realitzats Ocupació

PREFERÈNCIES

De la llista de necessitats que pots trobar al nostre web, escriu les dues posicions que, com a 
voluntari o voluntària de Namlo Europa, t'agradaria ocupar.

Preferència 1

Preferència 2 

DISPONIBILITAT

 Hores / Setmana

ALTRES

Per a conèixer-te una mica més, necessitem alguna informació més de tu.

Per què vols formar part del 
nostre voluntariat?

Habilitats i qualificacions 
especials pel voluntariat. 

Hobbies i interessos.

Els valors més importants 
per a tu? 

Dues referències 
(amb contacte).

Quina ha estat la teva 
experiència laboral o com a 

voluntari més positiva? 
Per què?

Quina ha estat la teva 
experiència laboral o com a 

voluntari més negativa? 
Per què?

Altres coses importants que 
hem de saber de tu.

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades de 
caràcter personal que ens faciliti seran recollides en un fitxer propietat de Namlo Europa. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició en relació al tractament de les seves dades a info@namloeuropa.org. 
Les seves dades s'obtenen per gestionar el servei o informació que vostè ens sol·licita amb el present formulari, així com per remetre-li informació sobre 

activitats i serveis de Namlo Europa. El fet d'omplir aquest formulari implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens indica 
són seves, exactes i certes.
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