JOV

SOL·LICITUD DE RESERVA DEL BANC DE RECURSOS
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:

Sol·licita l’ús del següent material:









Carpa
Equip de so convivència (2 amplificadors + 1 micro)
Ordinador portàtil
Netbook
Projector
Càmera fotogràfica
Càmera de vídeo

Pel/s dia/es __________________________________________________
Per a l’activitat ________________________________________________
Que es realitzarà a ____________________________________________
En l’horari ___________________________________________________
El/la sotasignant haurà de retornar el material sol·licitat en perfectes condicions d’ús, alhora que assumeix la
responsabilitat de reposar el material en cas de pèrdua o de qualsevol desperfecte que es pogués
ocasionar, obligació que serà extensible a l’entitat abans esmentada. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es
reserva el dret d’emprendre les accions legals que consideri adients en cas d’incompliment d’algunes de les
condicions assenyalades anteriorment i podrà reclamar a l’entitat el cost del material així com la reclamació
per danys i perjudicis.
Vilanova i la Geltrú, ____de ______ de 20__
Signatura de l’interessat/da
(Signatura i segell)

El material s’haurà de recollir i retornar a l’Oficina Jove del Garraf en el seu horari
d’atenció al públic.
Edifici TOC C. Sant Sebastià 11 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 893 77 77
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.

