Sol·licitud de material
Nom i Cognoms

DNI

En representació de:

Adreça

Telèfon

E-mail

Activitat i lloc de realització:

Data de realització :

Hora realització:

Foguerons
Tall de carrer

Presentació plànol ubicació

Arena

C/

- El tall de carrer implicarà necessàriament contactar amb la policia local.

Sol·licito, el material següent:
Unitats

Tipus de Material

Cost reposició / per unitat

Cadires

20.-€

Taulells

50.-€

Cavallets

10.-€

Torradores

40.-€

Tanques

27.-€

Cadafal

150.-€

Carpes

150.-€

El material s'haurà de demanar amb un mínim de 15 dies d'antelació. En cas
contrari l'Ajuntament no es compromet a la possible cessió d'aquest.

D'acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter prersonal, s'informa a la persona interessada que les
dades facilitades seran incloses en el fitxer “registre d'entrada i sortides” amb la finalitat de registre i arxiu. Així mateix, us informem de
la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent mitjançant
sol·licitud expressa adreçada a l Registre General Ubicat a plaça Espanya, 3, d'Inca
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Informe de comprovació del retorn de material
Realitzada comprovació per part de la brigada municipal en data.................................
s'ha constatat que:
El material cedit s'ha retornat en correctes condicions
El material cedit presenta les següents mancances/deficiències:
•
•
•
•
•
I es calcula que el cost de la seva reparació/reposició és de _________________ .-€

Condicions de la cessió
1. El material cedit, segons disponibilitat, s'haurà de recollir el dia i data acordats, al
magatzem municipal, i s'haurà de retornar allà mateix el dia establert.
2. L'interessat es fa responsable del material cedit i haurà de tenir cura del mateix
durant la seva utilització i transport.
3. En el cas de detectar-ne desperfectes o mals usos, es facturarà a lapersona que
pren la cessió del cost de la reposició, reparació o condicionament del material
cedit.
4. En el cas de no retornar el material en la data acordada s'advertirà oficialment, per
la cessió de futures peticions.
Signatura,

Inca,

d

de 20
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