SOL·LICITUD PER A LA
UTILIZACIÓ DELS CASALS D’ESPLAI
SOLICITUD PARA LA
UTILIZACIÓN DE ELS CASALS D’ESPLAI
JU.US.15

DADES DE L’ENTITAT / DATOS DE LA ENTIDAD
Nom / Nombre

Tipus d’identificació / Tipo de identificación (DNI, NIE...)

Número

DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE (1)
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

Tipus d’identificació / Tipo de identificación (DNI, NIE...) Número

Tipus de persona / Tipo de persona
Física

Jurídica

DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO
Llengua / Lengua

Telèfon / Teléfono

Valencià
Valenciano

Mòbil / Móvil

Fax

Adreça electrònica / Correo electrónico

Castellà
Castellano

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Nom de la via / Nombre de la vía

Codi postal / Código postal

Número

Bis

Bloc / Bloque

Escala / Escalera

Província / Provincia

Municipi / Municipio

Planta Porta / Puerta

Km

País

Autoritze la notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent (no és el correu electrònic, es requerix certificat electrònic vàlid)
Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente (no es el correo electrónico, se requiere certificado electrónico válido)

NÚM. D'INSCRIPCIÓ / Nº DE INSCRIPCIÓN

CLASSE D'ENTITAT / TIPO DE ENTIDAD
Associació juvenil
Asociación juvenil

En el registre corresponent
En el registro correspondiente

Prestadora de servicis a la joventut
Prestadora de servicios a la juventud

En el Consell Local de la Joventut
En el Consejo Local de la Juventud

Centre educatiu
Centro educativo

Altra
Otra

Núm. indentificació fiscal
Nº identificación fiscal

FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES
Que desitge realitzar determinades activitats als Casals d'Esplai de:
Que deseo realizar determinadas actividades en "Els Casals d'Esplai" de:
Rocafort

Per a participar en el programa d'ESCOLA NATURA
Para participar en el programa de ESCOLA NATURA

El Saler

Per a realitzar les ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE, el programa de les quals s'adjunta (amb el llistat de les/dels participants majors d'edat i els seus DNI)
Para realizar las ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE, cuyo programa se adjunta (con el listado de las/los participantes mayores de edad y sus DNI)

DATES D'ESTATGE / FECHAS DE ESTANCIA
INICI:
INICIO:

Hora d'arribada
Hora de llegada

Dia
Día

Mes
Mes

Nombre de participants
Nº de participantes

TOTAL

de l'any 20
del año 20

PERSONES USUÀRIES / PERSONAS USUARIAS
Nombre de responsables del grup
Nº de responsables del grupo

SERVICIS / SERVICIOS:

Allotjament
Alojamiento

Edat dels/de les participants
Edad de los/las paticipantes

anys
años

Manutenció
Manutención

SOL·LICITUD / SOLICITUD
L’autorització per a l'ús dels dits centres municipals, amb el compromís de complir les normes d'utilització d'estos.
La autorización para el uso de dichos centros municipales, comprometiéndose a cumplir las normas de utilización del mismo.

(1)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers
automatitzats propietat de l'Ajuntament de València i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions
pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del
Registre Gral. d Entrada de l’Ajuntament de València.

València,
Valencia, ...........................................................................
SIGNATURA DE LA PERSONA SOL .LICITANT
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros
automatizados propiedad del Ayuntamiento de Valencia y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las
funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia
presentada ante el Registro Gral. de Entrada del Ayuntamiento de Valencia.
31.43-176

A L'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Imprimiu 2 còpies: una per a l'administració, l'altra per a la persona interessada Imprima 2 copias: una para la Administración, otra para la persona interesada

