
Sol·licitud

Material
Dades del sol·licitant

Entitat sol·licitant  

Persona responsable       DNI

Telèfons      e-mail

Sol·licitud        Data

Dia d’entrega   Hora  Dia de retorn   Hora

Avinyonet del Penedès, d                            de

Signatura de qui l’atén, Signatura de l’interessat/da, 

Descripció Quantitat  Data de 
Subministrament 

 Data de 
Retorn 

Escenari (concretar mides a la següent casella)

Tauler fusta 2x1 (25mm) 

Pota extensible 1x1,5

Marcs subjectar pota 1x1,5 

Travessers subjectar tauler 

Pota extensible 0,70x1,20 

Marcs subjectar pota 0,70x1,20

Equip de música 1

Cadires (Màx 250)

Taules (Max 40)

Projector 1

Pantalla 1

Altres
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L’interessat té la responsabilitat de retornar el material cedit i tots els seus components en les mateixes 
condicions en les que ha estat lliurat. És per això que l’entitat o la persona física assumirà qualsevol 
desperfecte que es pugui produïr. L’Ajuntament d’Avinyonet es reserva el dret de rescindir qualsevol cessió 
temporal en qualsevol moment.

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament 
d'Avinyonet del Penedès La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.
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