Sol·licitud FIRA ULLDECONA
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms o raó social
Tipus d’identificació

DNI / NIF

Número identificador del document – lletra

NIE

Adreça a efectes de notificació
Tipus de via (plaça, carrer, etc. )

Nom de la via

Número

Pis

Bloc

Escala

Telèfon fix

Porta

C.P

Telèfon mòbil

Població

Correu electrònic

Demano:
Que necessito els materials següents, amb la finalitat següent:

FIRA SANT LLUC

FIRA NADAL

Dia/es i hora/es: _Dissabte 15 i diumenge 16 de desembre de 2018_______________________________
Material
CADIRES (1,00 €/unitat)
TAULES (5,00 €/unitat)
CARPA 3 x 3 + 2 taules + 2 cadires + llum i punt de llum. PREU: 30,00 €
2 CARPES 3 x 3 + 4 taules + 2 cadires + llum i punt de llum. PREU: 50,00 €
Espai per 1 carpa + 2 taules + 2 cadires + llum i punt de llum. PREU: 20,00 €

Que em sigui autoritzada la utilització del material indicat, durant els dies i hores relacionats, previ el pagament del
preu corresponent i amb la subjecció a les normes d’utilització que han estat detallades.

Signatura

Ulldecona,

de/d’

de 2018

De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, us informem que les
dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer de titularitat municipal, la finalitat del qual és gestionar
la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no
seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud,
així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si
s'escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l'Ajuntament d’Ulldecona, carrer Major,
49. 43550 Ulldecona.

Carrer Major, 49

l

43550 Ulldecona

l

Tel 977 573034

l

Fax 977 720622

l

www.ulldecona.cat

Acreditació de pagament del preu d’inscripció a la Fira
El pagament es pot fer efectiu:
a) A la tresoreria de la corporació, en el moment de presentació de la sol·licitud.
b) Mitjançant ingrés en caixa o transferència bancària al següent compte corrent de BBVA.
Oficina: Ulldecona
Número de compte: ES50 0182 5634 1202 0003 5381
c) Per gir postal o telegràfic.
Quan el pagament s'efectuï mitjançant ingrés en caixa o transferència bancària o bé per gir postal o telegràfic, s'ha de
fer constar com a remitent el nom i cognoms de l'aspirant, la data del lliurament i l'import corresponent, i s'ha d'adjuntar
a la sol·licitud una fotocòpia del resguard de la imposició.

A segellar per la Tresoreria municipal, en cas de pagament presencial:

Carrer Major, 49

l

43550 Ulldecona

l

Tel 977 573034

l

Fax 977 720622

l

www.ulldecona.cat

