
Sol·licitud d’esdeveniment

Segons el que dicta la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal 
de donar servei i resposta a la sol·licitud que heu demanat. En cas de voler exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició heu de dirigir-vos a l’Oficina d’Informació i 
Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Comporta allotjament a Lloret de Mar:
Sí

Tipologia:
MP PC ADNo

IV - Allotjament

L'Ajuntament de Lloret de Mar es reserva el dret d'acceptar o no la petició del sol·licitant totalment o parcialment.

VI - Documents adjunts

Companyia: Núm. de pòlissa:

V - Companyia asseguradora (responsabilitat civil i accidents en cas de ser obligatori) 

Especificar afectacions de via pública, materials i infraestructures (concretar i quantificar):

III - Col·laboració sol·licitada

I - Sol·licitant

II - Informació sobre l’esdeveniment
Nom de l’esdeveniment:

Data d'inici:

Lloc/Ubicació:

Tipus d'esdeveniment:

Descripció de l'esdeveniment:

Data de finalització:

Nombre de participants:

Horari/s previst/os:

Àmbit geogràfic:

Obert al públic:

Nom de l'entitat/empresa organitzadora: Tipus d'entitat/empresa organitzadora:

1a persona 
de contacte:

Telèfon:
Nom i cognoms:

Adreça electrònica:

2a persona 
de contacte:

Telèfon:
Nom i cognoms:

Adreça electrònica:

Local

Sí No

Motor

Subjecte a cobrament d'entrada Sense ànim de lucre

Esports Cultura Música Hobbies Altres (indicar tipus)

Nacional/Estatal Internacional

La persona sotasignada s’obliga a no anunciar i fer difusió de l’esdeveniment fins que no disposi de l’autorització corresponent.

Codi postal: Adreça electrònica:
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