AJUNTAMENT
LA NOU DE GAIÀ

SOL·LICITUD UTILITZACIÓ SALES MUNICIPALS

DADES PERSONALS
NOM

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

DNI

DOMICILI

POBLACIÓ

TELÈFON

CODI POSTAL

FAX

E-MAIL

EN REPRESENTACIÓ DE (SI CAL)

NIF/CIF

DOMICILI SOCIAL

POBLACIÓ

TELÈFON

CODI POSTAL

FAX

E-MAIL

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s'informa la persona interessada que les seves dades s'incorporaran al fitxer de serveis municipals,
responsabilitat de l'Ajuntament de la Nou de Gaià, amb la finalitat de gestionar els usuaris dels serveis
municipals. Us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició a
l'Ajuntament de la Nou de Gaià (C/Castell, 5 43763 La Nou de Gaià, Telf: 977655257,
Fax: 977655476, E-mail: aj.noudegaia@altanet.org).

EXPOSO:

Que SI / NO consto empadronat al municipi de la Nou de Gaià

SOL·LICITO:
La utilització de la sala:
LLEVANT
GARBI
PONENT
CASAL TER.GARBI TER.NITS CASTELL
El/s dia/es _________________________________________________________________
a la/es hora/es ______________________________________________________________

NORMATIVA:
Estarà PROHIBIT pujar dalt l'escenari, penjar-se de les cortines ni fer servir els aparells d'àudio i vídeo
sense previ consentiment.
Les portes laterals de l'escenari estaran tancades amb clau, només es podran obrir quan s'hagi
concedit permís previ.
Es deixarà l'espai recollit i ordenat en acabar l'activitat.
No es pot jugar a xutar la pilota dins la sala.
S'estableix un pagament en concepte de despeses de manteniment (neteja, lumm, etc) que s'haura de
fer efectiu en el moment de presentar aquesta sol·licitud, en cas de no ser concedida la utilització de
la sala es retornaran.
La Nou de Gaià, a

de

de 20 .

Signatura

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s'informa la persona interessada que les seves dades s'incorporaran al fitxer de serveis municipals,
responsabilitat de l'Ajuntament de la Nou de Gaià, amb la finalitat de gestionar els usuaris dels serveis
municipals. Us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició a
l'Ajuntament de la Nou de Gaià (C/Castell, 5 43763 La Nou de Gaià, Telf: 977655257,
Fax: 977655476, E-mail: aj.noudegaia@altanet.org).
IL·LM. SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE LA NOU DE GAIÀ

