
INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I JOVENTUT D'OLOT 
PETICIÓ D'ÚS DELS EQUIPAMENTS

En NIF

amb domicili

població codi postal Nº telèfon

adreça electrònica representant de

i amb les següents dades a efectes de facturació:

Nom: DNI/NIF

Adreça: Núm. C/C

EXPOSO

Que conec les normes d'ús, la tarifa de preus i les normatives de seguretat relatives als aforaments de l'equipament 
sol·licitat, que les accepto i adopto el compromís de complir-les i per tant

SOL·LICITO

Que em sigui reservat l'equipament

i el material

Especifica quins espais sol·licites (aules, patis, sala de reunions...):

En cas de sol·licitar algun espai que forma part d'un centre educatiu público o municipal, tens el vistiplau del 
director/a per desenvolupar-hi l'activitat que proposes? SÍ             NO

INFORMACIÓ DE L'ACTIVITAT

Títol Organitzat per

Breu explicació 
  
 

És una entitat sense ànim de lucre:   SÍ            NO Activitat oberta a tothom:   SÍ               NO

Inici/dia i hora Final/dia i hora

Es cobrarà entrada: SÍ             NO He llegit i acepto les normes d'ús i les tarifes, 
(signatura)

Olot,              de                                   de 20           

L'institut Municipal d'Educació i Joventut d'Olot, en compliment del que estableix l'artcle 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de novembre de protecció de 
dades de caràcter personal, us comunica que les vostres dades personals seran incorporades al fitxer de l'àrea que correspongui. Només seran utilitzades 
en el procediment administratiu pel qual han estat necessàries. En cap cas seran cedides a tercers. 
Per exercir els drets d'accées, rectificació i cancel·lació, podeu fer-ho personalment o per escrit a la següent adreça: institut Municipal d'Educació i 
Joventut d'Olot, Av. Sant Joan de les Abadesses, 20-22 - 17800, Olot (Girona).
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