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SOL.LICITUD INSTAL.LACIÓ 
 AUDITORI GERMANIES 

 
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 

 

Versió 2.0 – 26/06/2013 

DADES PERSONALS I/O REPRESENTACIÓ 

Nom i cognoms                                                                                         DNI / NIE     

Correu electrònic                                                                                                                   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                  Codi Postal 

EN REPRESENTACIÓ DE/D' 

Nom i cognoms                                                                                         DNI / NIE     

Correu electrònic                                                                                                                   Telèfon 
   

Domicili                                                                                                  Localitat                  Codi Postal 

SOL.LICITE 

La utilització de l'Auditori Germanies per a la següent activitat (adjunteu dossier explicatiu de l'activitat) 

 

Hora inici activitat:    Nombre d'assistents a l'event:  

S'ha previst cobrar entrada?  □ SÍ                              □ NO   Justifiqueu el preu: 
 

INSTAL·LACIONS I MATERIALS (dies i horaris. Incloure els dies d'assaig, muntatge, desmuntatge, preparacions…) 

DIA       

HORARI       

ACTIVITAT       

D'altres necessitats:  

 

OBSERVACIONS 

 L'Auditori Germanies NO DISPOSA DE TÈCNIC DE LLUMS NI DE SO. El muntatge de focus i la seua utilització anirà a càrrec del 
sol·licitant. 

 Per a la utilització del material tècnic per personal extern a l'Ajuntament és obligatori aportar: 

□ Document TC2 □ Assegurança responsabilitat civil              □ Acreditació professional del tècnic 

C
UL

T0
06

-S
O

L.
LIC

ITU
D 

IN
ST

A
L.

LA
C

IÓ
 A

UD
ITO

RI
 G

ER
M

A
N

IE
S 

Manises,  
(FIRMA) 
 

 
Amb coneixement del que disposa el Reglament sobre ús i gestió de les instal·lacions de la Sala Auditori Germanies. 
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