FACTORIA CULTURAL COMA CROS
SOL·LICITUD D'ÚS D'ESPAIS DE LA FACTORIA CULTURAL COMA CROS

506 - K019

DADES DE L'ASSOCIACIÓ O ENTITAT
Nom de l'entitat

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu-e

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu-e

Població
Notificar a: Sol·licitant

Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO
Que estem interessats a
organitzar l'activitat següent:

Descripció de l'activitat:

el dia

amb l'horari de

a

i amb una assistència aproximada de

persones.

(incloent-hi muntatge i desmuntatge)

ESPAI SOL·LICITAT:
Auditori

Nau Polivalent Guixeres

Altres:

EQUIPAMENTS:
Tarima

0

Taules

0

Cadires

Altres:

SOL·LICITO
Que, realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, se'ns concedeixi l'ús de la sala i els equipaments sol·licitats per
al dia, hora i acte especificats.
Salt,
Signatura:

IMPORTANT
1.- L'activitat ha d'estar coberta amb una
assegurança de responsabilitat civil.
2.- L'auditori disposa d'equip de so, escenari,
videoprojector i Internet.
3.- Els espais sol·licitats estan subjectes al
pagament de les taxes corresponents.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt.
Finalitat: portar un registre de les persones sol·licitants de l'ús dels espais de la Factoria Cultural Coma Cros.
Legitimació: organització i prestació del servei.
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de
Salt Pl. Lluís Companys, 1 17190 SALT
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades aquí.
CC 1
Pl. Lluís Companys, 1 17190 SALT Tel. 972 24 91 91 NIF P-1716400-E
Pàgina 1/2

FACTORIA CULTURAL COMA CROS
SOL·LICITUD D'ÚS D'ESPAIS DE LA FACTORIA CULTURAL COMA CROS

506 - K019

ANNEX
CONDICIONS D'ÚS D'ESPAIS DE LA FACTORIA CULTURAL COMA CROS
1.-La sol·licitud d'ús d'espais de la Factoria Cultural Coma Cros es farà com a mínim 15 dies abans del dia de
l'activitat.
2.- Els espais sol·licitats estan subjectes al pagament de les taxes corresponents.
3.- Per a la realització de qualsevol activitat cal la presentació d'una assegurança de responsabilitat civil.
4.- El titular de la llicència assumeix totes les responsabilitats derivades per danys i perjudicis causats
directament o indirecta per l'activitat que es durà a terme a la Factoria Cultural Coma Cros.
5.- Els desperfectes i danys que s'ocasionin en els béns d'equipament per causa del mal ús seran responsabilitat
de l'entitat sol·licitant.
6.- Respectar els horaris d'obertura i tancament i els assenyalats quan l'equipament ha estat cedit. No es podrà
introduir variacions en l'horari ni en l'activitat autoritzada.
7.- Destinar l'espai cedit a les finalitats que li siguin pròpies i a l'activitat per la qual li ha estat concedit l'ús de
l'espai.
8.- Mantenir els espais en les mateixes condicions en què es trobaven abans de ser utilitzats o cedits.
9.- Respectar l'aforament de l'espai cedit, el control del qual serà responsabilitat del sol·licitant.
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