Registre d’entrada

MUSEU DE LA PELL D’IGUALADA
I COMARCAL DE L’ANOIA

SOL·LICITUD D’ESPAIS
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

DNI/NIF/Passaport

Adreça

Localitat

Telèfon

Adreça electrònica

ENTITAT que representa

CIF

Adreça

Localitat

Telèfon

Adreça electrònica

□

Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment en l’aplicació del què
disposa la Llei 39/2015, de 1 d’octubre

ACTIVITAT/S QUE ES DURÀ/N A TERME:
ACTIVITAT/s / DESCRIPCIÓ:
DATA:

HORARI:

Observacions:

ESPAI/S DEL MUSEU QUE ES SOL·LICITA/EN
Auditori (sala equipada amb taula presidencial i megafonia)
Prestacions*:
□ Canó de projecció sense PC
□ Canó de projecció amb PC
□ Amb àudio
□ Sense àudio
□ Micròfons sense fil
*En cas d’ús dels equips audiovisuals del Museu, cal realitzar una prova tècnica 48 hores abans de l’acte. El Museu no es fa
responsable de possibles errades tècniques si no s’ha realitzat la prova.

Vestíbul
Sala d’Exposicions Temporals
Nau d’Encavallades
Espai taller
Patí de la Sínia (Cal Boyer)
Pati del Molí d’Escorça (Cal Granotes)
Altres _______________________________________________________________________________
Si necessària l’adequació de l’espai, cal informar el Museu dels treballs a realitzar i facilitar el contacte del coordinador i/o
responsables de les tasques. El sol·licitant de l’espai es responsabilitzarà de la neteja durant i després de l’activitat.
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CONDICIONS
El permís es concedirà sempre i que la sala no estigui ocupada durant les dates sol·licitades i tenint en compte que
l'Ajuntament d'Igualada, per causes imprevistes, té la potestat de canviar les dates adjudicades.
La sol·licitud haurà de fer-se com a mínim amb 7 dies d’antelació, podent negar l’ús si es fa fora d’aquest termini.

TAXES
L’ús dels espais municipals per part d’empreses o amb finalitat comercial està subjecte a les taxes aprovades pel
Ple de l’Ajuntament.
Taxa de _______ € en concepte de lloguer de l’espai.

DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT
Si el sol·licitant fa difusió de l’acte, tant en mitjans impresos com digitals, caldrà que hi incorpori els logotips del
Museu de la Pell, de Promoció Cultural i de l’Ajuntament d’Igualada.
Autorització de la publicació de l’activitat a webs, agendes i mitjans de difusió habituals del Museu i/o de
l’Ajuntament d’Igualada

Signatura del sol·licitant
Signatura

Data: Igualada,

de

de 20

Vistiplau de Direcció

Vistiplau del regidor/a

Igualada,____________ de/d’_______________de 20__
Les dades que vostè ens proporciona seran introduïdes en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Igualada amb la finalitat de controlar l’entrada i la sortida de documents a
l’Ajuntament i tramitar la seva petició. Les seves dades podran ser cedides a tercers únicament en aquells supòsits en què sigui necessari per a totes aquelles qüestions
derivades de la seva sol·licitud o pel compliment d’obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, i de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, vostè pot, en tot moment, exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-se a
Ajuntament d’Igualada, plaça de l’Ajuntament, 1, 08700 Igualada.
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