
SOL·LICITUD INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

ENTITAT

RESPONSABLE 

TELÈFON 

E-MAIL 

PROGRAMA DE L'ACTIVITAT - DATES DE CELEBRACIÓ
Tipus d'activitat: 
Modalitat: 

Ordinària       Extraordinària 
Categoría:

Durada:

INSTAL·LACIONS SOL·LICITADES

INSTAL·LACIÓ 1: 
DIES:    DILLUNS     DIMARTS      DIMECRES      DIJOUS       DIVENDRES       DISSABTE      DIUMENGE 
HORES: DE               A

DADES ECONÒMIQUES

INSCRIPCIÓ       SI        NO PREU 

ENTRADES        SI        NO PREU
___________________________________________________________________________________

DECLARE, sota la meva responsabilitat, que són certes les dades que consten en aquesta sol·licitud. 

Reglament General de Protecció de Dadess-UE. El responsable del tractament de les seues dades de caràcter personal 
és l'Ajuntament d'Alcoi, amb domicili en Plaça d'Espanya, 1, 03801 Alcoi. La finalitat per a la qual les seues dades van a ser 
tractades és la gestió d'instal·lacions esportives municipals. La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en 
l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al 
responsable del tractament. No es comuniquen dades a altres entitats. Els drets que vosté, com a interessat, ostenta, 
consisteixen en: accés, rectificació, supresió, oposició, limitació del tractament i (en el seu cas) retidada del consentiment 
prestat. La manera d'exercir aquestos drets s'indiquen en la informació addicional. Ha de consultar la informació addicional i 
detallada sobre la Protecció de Dades en la web: https://www.alcoi.org/ca/informacion/dpd/index.html

SEGELL ENTITAT

EL PRESIDENT DE L'ENTITAT:  __________________________

Aquesta sol·licitud s'haurà de presentar emplenada, signada i segellada en les oficines del 
Centre d'Esports, Av. Juan Gil-Albert, 6, o presentar-la per la seu electrònica de l'Ajuntament 
d'Alcoi

INSTAL·LACIÓ 2: 
DIES:    DILLUNS     DIMARTS      DIMECRES      DIJOUS       DIVENDRES       DISSABTE      DIUMENGE 
HORES: DE               A        

INSTAL·LACIÓ 3: 
DIES:    DILLUNS     DIMARTS      DIMECRES      DIJOUS       DIVENDRES       DISSABTE      DIUMENGE 
HORES: DE               A    
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