
INSTRUCCIONS PER A LA CUMPLIMENTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS AL CERTAMEN 
DE PUBILLA I HEREU DE CATALUNYA 2.015
CUBELLES, 3 i 4 d’Octubre de 2.015

PUBILLATGE.
Primer.- Us inscriureu en l’apartat de inscripcions pubillatge, us demanarem les dades Cognom, 
Noms, edat de naixement, correu electrònic, número mòbil, i al final us demanarem que marqueu si 
sou concursant o no. 
CANDIDATS/ES
Ens aquest apartat us demanarem que empleneu totes les caselles, i que les mateixes faran de 
currículum davant del jurat que us avaluarà (o sigui es convenient que tingueu un currículum vitae 
vostre al davant) i també us demanarem una fotografia mides carnet, amb jpg.
En aquest cas els candidats/es, només haureu d’anotar el dia d’arribada, ja que tot el demés ja us 
sortirà omplert, ja que esteu obligats a assistir-hi, com a candidats/es.
En el cas dels àpats: si teniu alguna al·lèrgia en algun tipus de menjar també ens ho haureu 
d’especificar, dins d’aquest apartat tipus de menjar (normar o especial) i a observacions, especificar 
l’al·lèrgia.
Important: Els candidats/es no cal que empleneu l’apartat cercavila.
Un cop degudament omplerts tots els apartats, us podreu dirigir a l’apartat pagaments, on us 
comuniquem el número codi de pagament XX, i l’import a ingressar, que haureu d’anotar en la 
transferència i/o ingrés a l’entitat i IBAN informat. 
PUBILLATGE VIGENT
Si no sou concursant, acabat d’emplenar l’apartat primer, us demanarà el dia d’arribada, i després a 
l’apartat àpats ens haureu d’informar  a quins voleu assistir (sopar o dinar) i també en el cas 
d’assistir-hi si sou al·lèrgics a qualsevol tipus de menjar, marcar (normal o especial), en el cas 
d’especial en l’apartat observacions, especificar l’al·lèrgia.
Important: El pubillatge no concursant, que s’inscrigui no cal que empleneu l’apartat cercavila.
Només cal que s’inscrigui a l’apartat cercavila el pubillatge que únicament vol ser present en la 
cercavila i no vulgui acompanyar-nos
Un cop degudament omplerts tots els apartats, us podreu dirigir a l’apartat pagaments, on us 
comuniquem el número codi de pagament XX, i l’import a ingressar, que haureu d’anotar en la 
transferència i/o ingrés a l’entitat i IBAN informat.


