FULL DE SOL.LICITUD D’ESPAIS
DEMANDANT
Nom i cognoms del sol·licitant

D.N.I o N.I.E

Adreça del sol·licitant

Telèfons de contacte

Població

Correu electrònic

En representació de (nom de l’associació, entitat)

Responsable de l’entitat

Email:

DIES SOL·LICITATS I ACTIVITAT
Dia/es sol·licitat/s (dd/mm/aa)

Horari d’utilització (inclou hores muntatge i desmuntatge)

Descripció de l’activitat

Nombre de persones/ assistents

Detallar material
Necessitats tècniques (micròfons, projector, equip de so)
Serveis complementaris (taules, cadires, etc.)
Signatura del demandant i responsable
Data

OBSERVACIONS
1. Aquesta petició s'ha de presentar a l’oficina de l’Espai Jove La Capella o enviar per correu electrònic, en un termini mínim de 5 dies hàbils abans de la
celebració de l'activitat. La cessió de sales es gratuïta per entitats locals, sempre que es facin d'acord amb les finalitats de la pròpia entitat i dins l'horari
del centre.
2. No és permès fumar ni menjar als espais abans relacionats.
3. No és permès el canvi de mobiliari d'un espai a un altre sense permís previ.
4. S'ha d'ordenar l'espai utilitzat quan acabi l'activitat.
5. El demandant de l’equip és el responsable del mateix, del seu possible deteriorament i de la indemnització que correspongui.
6. Només poden ser responsables d’utilitzar l’equip de so els usuaris que puguin acreditar que tenen els coneixements necessaris.
7. Import del lloguer de sales i consergeria, regulat segons les tasses municipals vigents.
8. El personal del centre, m’ha informat de la normativa vigent de l’equipament i m’ha fet a mans una còpia de la mateixa.
ATENCIÓ: d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades que figurin en
aquest document s’inclouran a la base de dades de l’Espai Jove La Capella i seran utilitzades exclusivament amb la finalitat de gestionar el servei, i
informar als usuaris de les activitats que s’organitzen a l’esmentat equipament. Si ho desitja pot revocar en qualsevol moment el consentiment
atorgat, fer ús dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades dirigint-se a l’Espai Jove La Capella.

A OMPLIR PEL CENTRE

Es concedeix?

□ SI

□ NO

Observacions (si escau)

Autoritzat per
Signatura

Data entrada:

