
 

 
Plaça del Castell 1 
46940 Manises 
CIF: P4616100F 
 
Tel. 96 154 51 16  
Fax 96 152 04 53 
www.manises.es 

 
RUTA DE LA CERÀMICA 

 

 
   DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 
 

AL Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANISES  
Les dades facilitades per vosté, en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat del Ajuntament de Manises, per a l'exercici de les seues funcions pròpies 
en l'àmbit de les seues competències, de conformitat amb la LO 15/99 de protecció de dades de caràcter personal. Vosté podrà exercir els seus drets d'accés i rectificació per 
mitjà d'instància presentada en el Registre General d'Entrada del Ajuntament, o be, mediant correu electrònic: lopd@manises.es 

 Data sol·licitada:                                                             Matí          Vesprada 

DADES 

Organisme, Associació o Centre sol.licitant                                                                                     

Persona que realitza la reserva                                                                                                    Nº de persones   Edat Mitjana del Grup 

Correu electrónic                                                                                                                           Telèfon 
 

□  El sol•licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic assenyalada, en els termes previstos 
 per l'article 13 de la Llei 39/2015. Igualment es recomana es facilite un telèfon on rebre comunicacions.
Domicili                                                                                                Localitat                                         C. Postal 

Persona responsable que vinga amb el grup                                                                             Mòbil de contacte 

ANNEX I 

Seleccioneu el recurs a visitar: 
 
    Nucli antic 
 
    Museu de Ceràmica de Manises 
     
    MUMAF (Museu de Manises de Fotografia) 
 
Completa a teua visita amb: 

VISITA TALLERS: 

Idioma per a la visita (màxim 2 idiomes) : 

□ Valencià  

□ Castellà 

□ Anglés 

□ Francés 

□ Italià 

□ Alemany 

 
 

 
EXPERIÈNCIES CERÀMIQUES: 

 
 

L'Ajuntament declina tota responsabilitat sobre el cost i contingut dels tallers. Els costos establits són orientatius, 
podent modificar-se a criteri dels tallers. 

ANEXO II 
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La responsabilitat pels danys que els visitants puguen ocasionar en el transcurs de les visites guiades correspon de 
forma exclusiva als causants dels mateixos o, si escau, a els qui tinguen atribuïda el seu guarda o tutela, els qui 
respondran dels mateixos enfront de tercers perjudicats sense que puga derivar-se la reclamació per causa de 
tals danys contra l'Ajuntament de Manises com a organitzador de la visita. 
 
El sotasignat en nom i representació de 
coneix i accepta aquesta clàusula. 

Manises, 
D.N.I.: 
(SIGNATURA) 

 
 
 
Per a sol·licitar la visita ha d'emplenar la següent fulla i enviar-la per fax o email a l'Oficina de Turisme de Manises, Av. dels 
Tramvies, 15 - 46940 Manises, Telf. 96 152 56 09, Fax. 96 152 09 31, e-mail: manises@touristinfo.net 

Versió 3.2 - 26/06/2017 
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