Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Joventut

FITXA DE SOLLICITUD D’ÚS TEMPORAL D’EQUIPAMENTS CULTURALS I JUVENILS
Dades de la persona responsable de la petició
Nom i cognoms
Telèfon de contacte
DNI
E-mail
Adreça
En representació de l’entitat:
Amb NIF:
Equipament que se sollicita:
Espai sollicitat (Sala, despatx):
Dia que es necessita l’espai:
Dia de l’activitat (DD/MM/ANY):
Nombre de persones que utilitzaran l’espai (Previsió):
Horari d’inici de l’activitat:
Horari de finalització:
Activitat que es durà a terme

Mobiliari de l’equipament que haurà d’utilitzar
Taules
Reproductor CD
Pantalla
Cadires
Reproductor DVD
Reproductor vídeo
Projector
Pantalla
Pissarra
Altres:

Plafons expositors
Megafonia

Observacions

Documents que acompanya:

Signatura i data

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de
2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament

La signatura d’aquesta petició comporta que la persona o entitat sollicitant es compromet a conservar els materials i espai cedits en el
mateix estat en que es trobaven abans de la seva utilització, venint obligades a indemnitzar a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes el
material malmès durant el temps que tenen cedit aquest espai.
Les persones usuàries autoritzades hauran de responsabilitzar-se de la neteja del local després de seu ús, és a dir , cal deixar l’espai
en iguals condicions que l’ha trobat.
Les persones usuàries podran gaudir dels equipaments amb la infraestructura amb que aquests estan dotats. Cas que siguin necessaris
elements diferents o complementaris, l’entitat usuària haurà d’assumir el subministrament dels mateixos.

Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@pereribes.diba.es
www.santperederibes.org

