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Fitxa sol·licitud d’actes puntuals en equipament esportius municipals
Nom i cognoms____________________________________________________________,amb adreça
a__________________________________________________________________________________
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________,
correu electrònic _______________________________________i DNI__________________________,
Com a representant de: nom____________________________________________________________,
amb adreça a________________________________________________________________________
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________,
correu electrònic _______________________________________i NIF__________________________,
i en qualitat de _________________________________________________, amb la present sol·licitud:
Nom de l’acte:_________________________________________________________________________
Instal·lació sol·licitada:__________________________________________________________________
Data:____________________________________ Horari:______________________________________
Tipus d’activitat:_______________________________________________________________________
Objectiu de l’activitat:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Espais i material de l’equipament esportiu sol·licitat: __________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Previsió de participants:______________________ Preu d’inscripció:____________________________
Previsió de públic:__________________________ Preu de l’entrada: ____________________________
El sol·licitant reconeix estar assabentat de la normativa d’ús i es compromet a no malmetre ni la instal·lació, ni el
material. L’organitzador de l’acte es el responsable d’estar en possessió de la corresponent assegurança de
responsabilitat civil com a organitzador, garantir que els esportistes disposen de la corresponent assegurança
individual, segons legislació vigent, així com l’elaboració i corresponent execució del pla d’autoprotecció en cas de
veure’s afectada l’activitat pel decret 82/2010, de 29 de juny.
Aquest full de sol·licitud no significa l’autorització immediata, cal atendre la resposta de la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, tanmateix la seva acceptació comportarà l’obligatorietat de l’organitzador de fer
constar en tot el material de difusió de l’acte com a com a col·laborador l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Vilanova i la Geltrú, ________de _______________________________de 20___
Signatura

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informen que les dades facilitades
s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat titularitat de l ‘Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de la Vila núm. 8, 08800).
Us informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que preveu el
Reglament (UE) 2016/679 mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament.

