Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

SOL·LICITUD D’ESPAI PER A LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA

JOV-001

Dades de la persona sol·licitant
Nom o raó social
Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Dades del/de la representant
Nom o raó social
Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Notificacions
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper:
A l’atenció de
Adreça
Telèfon

Codi postal

Municipi

Notificació electrònica: (imprescindible certificat digital o IdCAT Mòbil)
A la meva bústia electrònica, accessible des de https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament del Prat de Llobregat a enviar-me
avisos de les notificacions pendents de recollir a la bústia electrònica en relació amb aquesta sol·licitud:
Al telèfon mòbil

A l’adreça de correu electrònic

CONDICIONS
-

Heu de declarar, sota la vostra responsabilitat, que l’acte se celebrarà tal com es descriu i que si es dóna el cas,
informareu prèviament la Direcció del centre de qualsevol canvi.

-

Les sol·licituds s’hauran de fer amb una antelació de 7 dies i seran confirmades en el termini de 3 dies.

-

Cal comprometre’s a cuidar i, si es dóna el cas, a pagar qualsevol desperfecte ocasionat per la utilització de l’espai,
el mobiliari, etc.

-

Cal abonar els preus públics vigents.

-

Cal signar personalment aquest full de cessió.

-

No es poden dur a terme celebracions de caràcter privat.

-

La direcció del centre podrà variar les condicions d’utilització segons sigui el cas.

DATA I SIGNATURA
El Prat de Llobregat,

de/d’

de

Segell i vist i plau El Lloro

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

Signatura i segell del/de la sol·licitant
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DADES DE L’ACTIVITAT
Nom de l’activitat
Descripció de l’acte

Espai sol·licitat

Dates

Hora d’inici
Aforament

Acte obert al públic:

Si

Hora de finalització
Cost

(a emplenar per l’Ajuntament)

No

Necessitats tècniques

Demanda de material

Protecció de Dades
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades

Esborrar
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