S O L · L I C I TUD D’ Ú S SOC IA L DE LS EDIF ICIS, INST AL·LACIONS
I S E R VE I S E DU C A TIU S
DADES PERSONALS
Persona / Entitat sol·licitant		

DNI

Domicili (carrer o plaça)

Població

Codi postal

Telèfons

En representació de (si cal)

Domicili (carrer o plaça)

Població

Codi postal

Telèfon

DADES DE L’ÚS SOCIAL
Col·legi o centre on es vol desenvolupar l’activitat

Data/dates

Horari de finalització

Horari d’inici

Espai sol·licitat:
Utilització pistes/patis AMB vestuaris

Dia
Nit		

Utilització pistes/patis SENSE vestuaris

Dia
Nit

Utilització aules

Utilització sala actes/sala usos multiples

Presència conserge

Activitat que es vol desenvolupar

Precisa materials o equipament addicional:

NO

SI (especifiqueu): .............................................................................

Plaça de la Font, 1

•

43003 TARRAGONA

•

Tel. 977 296 100

•

NIF P-4315000-B

•

www.tarragona.cat

NIF/CIF

Nombre de persones que es preveu que assistiran: .................

DECLARO:
Que tinc coneixement del Reglament per a la utilització privativa dels edificis i de les instal·lacions dels col·legis d’educació infantil i primària
i dels centres docents municipals, i que conec totes les obligacions derivades de l’autorització de l’ús social que s’assenyalen en el Títol VI
“Obligacions dels Usuaris” del Reglament.

SOL·LICITO:
La concessió de l’ús social de les instal·lacions abans especificades.
Documents adjunts:
q Pòlissa d’assegurança
q Document acreditatiu de la representació invocada (si cal)
q Altres: .........................................................................

q

L’activitat no impedeix cap acte de la
programació del centre
(Signatura i segell)

Tarragona, .............. de................................... 20.......

A l’IMET

[Signatura]

E l / l a ca p d e l R e g i s t r e

“Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Tarragona.
Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem
que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana”

IL . LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

