SOL·LICITUD D’ÚS D’EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS DELS CENTRES
EDUCATIUS DE TITULARITAT MUNICIPAL I DEL MATERIAL MUNICIPAL DE
CASSÀ DE LA SELVA

Dades del sol·licitant
Nom i cognoms/ Raó social:

NIF:

Domicili:

Municipi:

CP:

Telèfon mòbil:

Representant
Nom i cognoms del representant de l’entitat:

Càrrec del representant:

DNI/NIE:

Telèfon mòbil:

Dades per les notificacions
Persona de contacte:

Adreça electrònica:

Domicili:

Telèfon mòbil:

Municipi:

CP:

Dades de la sol·licitud
Nom de l’activitat:

Descripció de l’activitat:

Previsió del nombre de participants:

Equipament que es vol utilitzar:
Escola Puig d’Arques
Llar d’infants Taps
CREC
Espai que es sol·licita (especificar-ne el nombre):
Escola Puig d’Arques
Zona menjador
Teatre
Gimnàs
Pati gros
Pati petit de sorra
Pati petit de ciment
Aules:
Lavabos:
Altres:

Llar d’Infants
Zona menjador
Pati
Aula polivalent
Aules:
Lavabos:
Altres:

CREC
Pati
Aules:
Lavabos:

Modalitat de l’activitat:
Puntual

Data:

Hora inici:

Regular

Data inici:
Data final:

Hora final:

Horari:
Dies de la setmana:

Obertura i tancament fora de l’horari escolar :

Sí

No

Especificar:

Material municipal que es sol·licita (especificar-ne el nombre):
Taules:

Entarimat:

Equip de so:

Cadires:

Contenidors:

Altres:

Carpes:

Tanques:

Observacions:

Marca el següent:
Acte obert a la ciutadania

Sí

No

Acte de caràcter intern

Sí

No

Cobrament d’entrada

Sí

No

Documentació a adjuntar en el moment de la presentació de la sol·licitud
□ Còpia dels estatuts i el NIF de l’entitat
□ Còpia del DNI del representant de l’entitat
□ Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil de l’activitat quan aquesta sigui
necessària

Declaració responsable del representant de l’entitat o persona sol·licitant
La persona que signa DECLARA:
 Que compleixo amb els requisits establerts de l’ordenança d’ús dels edificis i
les instal·lacions dels centres públics d’educació infantil i primària de Cassà de la
Selva de titularitat demanial municipal.
 Que compliré amb la normativa establerta de l’ordenança d’ús dels edificis i les
instal·lacions dels centres públics d’educació infantil i primària de Cassà de titularitat
demanial municipal.
 Que les còpies de la documentació que adjunto a la sol·licitud reprodueix
fidelment el contingut de la documentació original i que són vigents.
 Que em comprometo a aportar la documentació original quan em sigui
requerida per l’Ajuntament de Cassà de la Selva per tal que pugui ser verificada.
I, perquè consti, a efectes de poder sol·licitar l’ús d’equipaments dels centres
educatius i del material municipal de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, signo aquesta
sol·licitud i declaració sota la meva responsabilitat,
Signatura,

Cassà de la Selva,

de/d’

de 20

