SOL·LICITUD ÚS CENTRE

Ajuntament

SOCIOCULTURAL I RECREATIU
ANTIC ESCORXADOR

Nom i llinatges o raó social:

DNI/CIF:

Adreça:
Municipi:

Província:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

@

2. REPRESENTANT
(si s'escau)

Codi postal:

Nom i llinatges:

Codi postal:

Municipi:

Província:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

@

3. DADES DE
NOTIFICACIÓ

1. SOL·LICITANT
/RESPONSABLE

d'Alaior

Persona a qui es notifica:

Sol·licitant:

Representant:

DNI:

Adreça:

Per recollir les notificacions telemàtiques heu de disposar d'un certificat digital instal·lat al navegador
(DNIE, http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/; CERES – FNMT, http://www.cert.fnmt.es/?cha=cit&sec=4).
Mitjà preferent de notificació:

Paper:

Telemàtic:

TIPUS DE SOL·LICITANT
Ciutadans/es d'Alaior
Entitats d'Alaior
Resta de ciutadania
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

4. DADES DE LA SOL·LICITUD

DATA DE L'ESDEVENIMENT (de dilluns a diumenge, subjecte a disponibilitat)

HORARI DE L'ESDEVENIMENT
Dia sencer (35€)
Matí de 7.00 a 13.00h (25€)
Capvespre de 15.00 a 1.00h (25€)
Hores soltes (12€/hora)
Més d'un dia* (especificau-ho)

*Sol·licitud subjecta a autorització expressa. No s'ha d'autoliquidar la taxa en aquest cas.

NÚM. D'ASSISTENTS (màx. 78 persones)

NÚM. DE TARGETA DE CRÈDIT (VISA, MASTERCARD O AMERICAN EXPRESS)
La persona titular de la targeta autoritza l'Ajuntament a efectuar-hi els càrrecs que corresponguin en cas
que es detectin desperfectes o una conservació deficient del Centre a causa del mal ús.
Núm:
Data de caducitat:
Nom, llinatges, DNI de la persona titular de la targeta

Rúbrica de la persona titular de la targeta

Carrer Major, 11 - 07730 (Illes Balears) CIF: P-700200-I Tel.: 971 37 10 02 Fax: 971 37 29 58
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5.SOL·LICIT
6. DECLARACIÓ
7. REMARQUES
8. AVÍS LEGAL

Autorització per fer ús del Centre Sociocultural i Recreatiu Antic Escorxador, situat a la costa de Llimpa núm. 4
del polígon industrial la Trotxa, el dia i l'hora indicats.

Amb la signatura d'aquesta sol·licitud declar responsablement que conec i que compliré el Reglament d'ús del
Centre Sociocultural i Recreatiu Antic Escorxador (BOIB núm. 135 de 12/09/15) i la resta d'ordenances municipals.
Així mateix, declar que he efectuat el pagament del preu públic corresponent mitjançant autoliquidació.

Cancel•lació de sol•licituds: penalització del 50 % del preu abonat si es cancel•la amb 72 hores d'antelació o
més; penalització del 100 % si es cancel•la amb menys de 72 hores d'antelació.
Les claus s'han de recollir al Departament de Festes de l'Ajuntament (c. Major, 11) de 8.00 a 14.00 h. Per
recollir-les cal coordinar-se amb el responsable municipal (971 37 10 02, ext. 163)
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se us informa del següent:
- Les dades de caràcter personal que s'obtenguin de la vostra sol·licitud seran incorporades i tractades de forma confidencial en un fitxer
propietat d'aquest Ajuntament.
- Les dades obtingudes amb aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la vostra identitat, per elaborar estadístiques internes.
- Tindreu la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, si escau, la rectificació, oposició o cancel·lació
dirigint una comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament.aa

Alaior,

d

de 201

[Rúbrica]
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