SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA UTILITZACIÓ DE L’ESPAI DEL PARC DE
L’AGULLA PER ACTES I ACTIVITATS RECREATIVES NO PERMANENTS
SOL·LICITANT*
DNI/NIE o NIF

Nom i cognoms, raó social i denominació

Adreça a efectes de notificacions
Municipi

Núm.
Codi Postal

Escala

Pis

Fax

Porta

Telèfon

Correu electrònic

REPRESENTANT
DNI/NIE o NIF

Nom i cognoms, raó social i denominació

Adreça a efectes de notificacions
Municipi

Núm.
Codi Postal

Escala

Pis

Fax

Porta

Telèfon

Correu electrònic

DADES I PERSONA RESPONSABLE DE L’ESPECTACLE O ACTIVITAT
Descripció detallada de l’espectacle o activitat a realitzar:

Lloc exacte d’ubicació al Parc de l’Agulla:

Data de realització de l’activitat:

Data d’inici d’ocupació de l’espai, si s’escau, per muntatge:

Data de finalització de l’ocupació, si s’escau, per desmuntatge:

Hora d’inici de l’activitat sol·licitada:

Hora d’acabament de l’activitat:

Previsió d’aforament i/o assistents a l’acte:

Cognoms, nom(s) i DNI/CIF de la persona/es responsable/es de
l’organització:

Correu electrònic:

Telèfon mòbil:

Cal indicar si l’activitat o espectacle comporta algun risc específic (ús de material pirotècnic, trànsit, instal·lacions especials, grups electrògens, etc.):

PER PROVA ESPORTIVA, CURSA, MARXA, CAMINADA, etc. CAL ADJUNTAR PLÀNOL DE L’ITINERARI SOL·LICITAT
Descriure el recorregut sol·licitat i possibles afectacions al trànsit. Lloc d’inici i final.
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INFRAESTRUCTURA QUE ES DEMANA PER PORTAR A TERME L’ACTIVITAT DESCRITA
Cal adjuntar plànol de l’àmbit que s’ocupa
Especificacions (entrada i sortida de vehicles, tarimes, corrent, tanques, etc.):

-

Entrada i sortida de vehicles

-

Tarimes

-

Presa de corrent / punt de llum

-

Contenidors

- Altres: instal·lació d’inflables, etc.. ( especificar el què a continuació ):

ES RECORDA QUE PER A TOTES AQUESTES NECESSITATS DETALLADES ANTERIORMENT CAL PRESENTAR
INSTÀNCIA A L’AJUNTAMENT DE MANRESA A TRAVÉS DEL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.manresa.cat/web/oficinavirtual/fitxa/599

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:
Desenvoluparé l’activitat d’acord amb la normativa vigent.
Tindré cura del Parc i de la seva neteja al final de l’acte, així com de la seva reparació en cas de deteriorament o pèrdua, així com de la
-

responsabilitat derivada del seu mal ús.
Presentaré la pòlissa de responsabilitat civil que dóna cobertura a l’espectacle o activitat sol·licitada.
Si l’activitat té lloc a la via pública, em comprometo a tenir un dispositiu de la meva pròpia organització capaç de conduir i controlar l’acte
en tot moment.
Faré constar el suport del Parc de la Sèquia amb la inserció del seu logotip, per la seva col·laboració en l’acte descrit.

Manresa,

Aquesta sol·licitud ha estat presentada per:

Signatura de la persona titular o representant

DNI/CIF

NO ES GARANTEIX L’AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DE L’ESPAI PER L’ACTE DESCRIT, SI NO ES
COMUNICA AMB UNA ANTELACIÓ MÍNIMA DE 60 DIES.

*

D'acord amb allò disposat en la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part
d'un Fitxer amb dades del personal del qual són responsables solidàriament FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA -JUNTA DE LA SÈQUIA L'única finalitat del Fitxer és la de tractar i processar les
dades relatives a la seva persona per tal de proporcionar-los informació de l'activitat cultural que es desenvolupa a la ciutat, així com la realització d'estudis de preferències en aquests mitjans.
Posem en el vostre coneixement el dret que us assisteix d'accés, rectificació i cancel•lació al fitxer on consten les vostres dades, tal i com ho contempla la Llei Orgànica 15/1999 mitjançant el que
disposa el R.D. 1720/2008 de 20 de desembre. En cas de voler exercir qualsevol dels drets esmentats, us podeu adreçar a FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA - JUNTA DE LA SÈQUIA, Masia
de Can Font, 175 de Manresa, o a través de l'e-mail info@parcdelasequia.cat
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