Petició de locals o espais públics, i préstec de material municipal

Sol·licitud o instancia
Nom I Cognoms:
Adreça:
Població:

Telèfon I correu Electronic

Representant de l’entitat/associació/club:

Càrrec:

Descripció de l’acte o festa
Nom oficial de l’acte o festa
Lloc de l’acte o festa (espai físic)
Descripció de l’acte o festa
Numero de persones que es preveu a l’acte:
Es necessari la col·laboració policial?
Dia:

Si

No

Hora d’inici:

Hora de finalització

Material que es sol·licita (si escau)
Indiqueu al darrera d’aquest full el material que necessiteu
IMPORTANT: Cal demanar la present sol·licitud amb un mínim de 30 dies d’antelació a
l’activitat prevista. El material que es concedeixi restarà condicionat a les exigències de
coordinació amb altres actes i la disponibilitat del material. La cessió d’aquest material esta
subjecte a l’abonament de les taxes i fiança corresponent. El sol·licitant es compromet a deixar
el local i/o material que utilitzi e igual condicions en les que el trobi, així com a retornar la clau,
immediatament desprès d’haver estat utilitzat, a les dependencies de la casa de la vila dins de
l’horari d’oficina (de dilluns a divendres de 9 a 14h)

Demano:
Que havent presentat aquest escrit , es
cedeixi el local i/o material sol·licitat pel motiu
que s’exposa.

Signatura de la persona responsable:
DNI:

Sant Fruitos de Bages,

de

de 20

Material
Escenari de 4x 3 metres
Escenari de 6x4 metres
Escenari de 8x6 metres
Escenari de x 10 metres
Escenari màxim de 100 metres quadrats
Taula rectangular de plàstic
Taula rectangular de fusta
Cadira de plàstic
Cadira de fusta
Cubell d’escombreries
Urna
Con
Tanca
Carpes (3x 3 metres)
Paellers
Espàtules
Graelles
Paelles
Senyals
Equip de so petit (micròfons i cablejats inclosos)
Equip de so gran (micròfons i cablejats inclosos)
Pantalla i projector (cablejats inclosos)
Lloguer del pavelló
Lloguer del camp de futbol gran o petit
Lloguer del casino

Quantitat

