
Sol·licitud d’ús d’instal·lacions esportives municipals
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms NIF-NIE-Passaport

Adreça Codi Postal Població
  

Telèfon       Correu electrònic
 

En representació de l’entitat
Nom de l’entitat NIF

Adreça Codi Postal Població
  

Telèfon       Correu electrònic
 

Com a: 

Sol·licito

Poder fer ús de l’equipament municipal indicat a continuació durant el temps sol·licitat

Equipament sol·licitat :

 

Tipus d’activitat

Dia/es d’ús

Horari

El sotasignat es compromet a fer un bon ús de les instal·lacions, així com a deixar-les en el mateix estat en què s’han

trobat.

En cas de produir-se desperfectes intencionats, les despeses seran assumides pel responsable.

Notificació electrònica

A ,  de  de 

Signatura sol·licitant             Segell administració

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Reserva d’espais, i essent la seva finalitat de control i gestió dels
espais municipals reservats responsabilitat d’Ajuntament de Riudoms. Conforme allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal,  li  informem que pot  exercitar  els  drets d’accés,  rectificació,  cancel·lació i  oposició a:  Major,  52 de 43330 Riudoms (Tarragona).  Així  mateix  vostè autoritza a que
l’Ajuntament de Riudoms li remeti correus electrònics informatius a l’adreça designada sobre informació, activitats que considerem que pot ser del seu interès, podent en qualsevol
cas revocar aquesta autorització mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Major 52 • 43330 Riudoms • Tel 977 850 350 / 977 850 888 • Fax 977 851 264
www.riudoms.cat • ajuntament@riudoms.cat

Sol·licito poder rebre comunicació electrònicament

Pavelló poliesportiu Camp de futbol (sencer)

Camp de futbol (mig camp)

President/a

Pista poliesportiva Pista de pàdel

Pista de tennis

Gimnàs

Secretari/ària Membre de Junta Altres
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