
Ajuntament d'Alcoi
Medi Ambient

C/ Pintor Casanova, 10
Tel. 965 53 71 27 –  Fax  965 53 71 71
Adreça electrònica: medi_ambient@alcoi.org
Web: http://www.alcoi.org

SOL·LICITUD D'ACAMPADA - PARC NATURAL FONT ROJA
SOLICITUD DE ACAMPADA  - PARQUE NATURAL FONT ROJA

Data sol·licitud / Fecha solicitud Núm. sol·licitud / Nº solicitud
(a emplenar per l'administració / a rellenar por la administración)

SOL·LICITANT - Dades de la persona responsable (major d'edat)
SOLICITANTE - Datos de la persona responsable (mayor de edad)

Entitat / Entidad
Cognoms i nom /
Apellidos y nombre

DNI

Adreça / Dirección

Localitat / Localidad

Telèfon / Teléfono

DADES DE L'ACAMPADA / DATOS DE LA ACAMPADA

Data arribada / Fecha llegada Data eixida / Fecha salida

Núm. tendes / Núm. tiendas Núm. persones / Núm. personas

Núm. menors de 18 anys /
Núm. menores de 18 años

Núm. majors de 18 anys  /
Núm. mayores de 18 años

Fax E-mail

CP Província / Provincia

Per a tramitar aquesta sol·licitud haureu de fer arribar al Departament de Medi Ambient aquest document, juntament amb una còpia del DNI del
responsable de l'activitat, a través de qualsevol dels mitjans següentes:
   - Correu ordinari: C/ Pintor Casanova, 10 - 3r pis - 03801 ALCOI (Alacant)
   - Fax: 965 53 71 71
   - Adreça electrònica: medi_ambient@alcoi.org
La sol·licitud haurà de presentar-se, com a mínim, 2 dies hàbils abans de l'inici de l'acampada. Atés que la zona disposa d'una capacitat
màxima limitada, les autoritzacions es donaran per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds.

Signatura / Firma

SOL·LICITA / SOLICITA
Autorització per a acampar els dies indicats al paratge de la Font Roja i, mitjançant aquest escrit, fa constar que assumeix la responsabilitat de
tot allò referit al civisme dels acampats, així com dels danys i incidents de què foren responsables.
Autorización para acampar los días indicados en el paraje de la Font Roja y, mediante este escrito, hace constar que asume la responsabilidad
de todo lo referido al civismo de los acampados, así como de los daños e incidentes de que fueran responsables.

      Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy cuya finalidad es gestionar las peticiones manifestadas en el presente
documento. La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos que fueren requeridos en su caso, puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le informamos
que sus datos serán objecto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder gestionar su solicitud.
      Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
enviando una solicitud al Ayuntamiento con la exhibición del D.N.I. original. Ante cualquier duda podrá dirigirse a la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Alcoy.

     Les dades facilitades per vosté seran incloses en un fitxer la titularitat del qual és de l'Excm. Ajuntament d'Alcoi. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar les peticions manifestades en aquest
document. Si no comunica les dades i entrega els documents adjunts que se li puguen demanar, pot provocar que no s'atenga la sol·licitud efectuada. L'informem que les seues dades seran
objecte de cessió als organismes públics als quals siga necessari facilitar les seues dades per a poder gestionar la seua sol·licitud.
     D'acord amb el que es disposa en la L.O. 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició, tot
enviant una sol·licitud a l'Ajuntament amb la presentació del seu DNI original. Si té qualsevol dubte podrà adreçar-se a l'assessoria jurídica de l'Ajuntament d'Alcoi.

Alcoi / Alcoy,

Para tramitar esta solicitud deberéis enviar al Departamento de Medio Ambiente este documento junto con una copia del DNI del responsable
de la actividad, a través de cualquiera de los medios siguientes:
   - Correo ordinario: C/ Pintor Casanova, 10 - 3º piso - 03801 ALCOY (Alicante)
   - Fax: 965 53 71 71
   - Correo electrónico: medi_ambient@alcoi.org
La solicitud deberá presentarse, como mínimo, 2 días hábiles antes del inicio de la acampada. Dado que la zona dispone de un aforo máximo
limitado, las autorizaciones se darán por riguroso orden de entrada de las solicitudes.
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