
RESERVA D’ESPAIS A LA NAU 

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
*  *

* * *

* *

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (només per entitats)
* *

* * *

* *

CARACTERÍSTIQUES DE LA RESERVA

* 

*

*

MATERIAL QUE ES REQUEREIX I QUANTITAT
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Taules

Material buc d'assaig equipat sense bateria

Taula de mescles (Yamaha)

Piano digital (Yamaha P-125) amb suport i banqueta

Cablejat (Jack, XLR i mini-jack-RCA)

Microfonia veu (Shure SM58)

Amplificador per a guitarra (Marshall)

Amplificador per a baix (Fender)

Peus de micròfon

Material buc d'assaig equipat amb bateria

Taula de mescles (Yamaha)

Bateria (Pearl Export) amb seient

Teclat digital (Yamaha P-125) amb suport i banqueta

Cablejat (Jack, XLR i mini-jack-RCA)

Microfonia veu (Shure SM58)

Amplificador per a guitarra (Marshall)

Amplificador per a baix (Fender)

Peus de micròfon

Altaveu

Projector

Micròfon

Pantalla

Cadires

http://www.vilafranca.cat/


DECLARACIÓ RESPONSABLE

El sol·licitant és una entitat sense afany de lucre amb seu a Vilafranca del Penedès, inscrita al Registre Municipal
d'entitats.

L'activitat que es desenvoluparà no obligarà als participants a una contraprestació econòmica.

AUTORITZACIÓ

NOTIFICACIONS

Important:  si  sou  persona  jurídica,  empresa,  entitat  o
professional, per raó de la vostra relació de servei, esteu obligats legalment a acceptar la notificació electrònica, i el possible rebuig expressat no
té cap efecte jurídic.  La recepció d’avisos tindrà lloc a l’adreça electrònica i/o telèfon (SMS) que heu indicat en aquest formulari.  Podeu consultar
les condicions de la notificació electrònica a www.vilafranca.cat/notificacions.

AUTORITZACIÓ DE PRESENTACIÓ

Autoritzo  ,  amb  DNI/NIE   a
presentar aquesta sol·licitud al Registre municipal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en nom meu.
Acompanyo aquesta autorització amb una còpia del meu document identificatiu oficial.

 ,      

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de
dades responsabilitat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant, i no seran
cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en
cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del procediment
administratiu. 

Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels
seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades, o bé per mitjans electrònics www.vilafranca.cat o bé presencialment o per correu
convencional a l’adreça següent: Carrer de la Cort, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès

INSTRUCCIONS PER A OMPLIR EL FORMULARI

- Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris.
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Signatura de l'interessat

Vull rebre les comunicacions i notificacions d'aquest expedient en aquest correu electrònic:

Sóc coneixedor que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès pot utilitzar les fotografies i/o filmacions 
relaciones amb el servei de joventut, en les que pugui aparèixer.

http://www.vilafranca.cat/
http://www.vilafranca.cat/
http://www.vilafranca.cat/notificacions
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