
Entitat:

Persona que fa la sol·licitud:

Telèfon:      Correu electrònic:

Motiu de la sol·licitud:

Dia o dies de la reserva: 

De les   hores  a les            hores. 

SOL·LICITUD D’ESPAIS I MATERIAL
Accepto les condicions d’ús dels espais municipals recollides en l’ordenança reguladora del procediment per a l’ús dels equi-
paments municipals. 

Estic assebentat/da que la sol·licitud d’espais ha d’entregar-se a les oficines municipals o per mitjà de correu electrònic a 
l’adreça vilobi@diba.cat en un mínim de 10 dies naturals d’antel·lació i un màxim de 90 tal i com es recull en l’Ordenança re-
guladora del procediment per a l’ús dels equipaments municipals.

ESPAI O MATERIAL SOL·LICITAT

ZONA POLIESPORTIVA

      Pista
      Vestidors

ESCOLA LLEBEIG

      Pati
      Gimnàs
      Psicomotricitat
      Vestidors

CENTRE CÍVIC

      Sala gran
      Sala de joves  
      Sala polivalent   

CAL BOTER

      Sala 1
      Sala 2
      Sala 3  
      Sala polivalent

MATERIAL AJUNTAMENT

      Projector 
      Pantalla
      Ordinador portàtil 
      Equip de so petit (altaveu incorporat) 
        
MATERIAL MAGATZEM

      Equip de so gran (amb altaveus)  
Cadires
Taules
Tanques metàl·liques
Bidons i graelles
Llums 550 W
Allargos
Escenari baix (indicar en m2)
Escenari alt (indicar en m2)   
Altres   

(indicar la quantitat)

De conformitat amb la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’incorporaran a un fitxer de titularitat de l’Ajuntament 
de Vilobí del Penedès, i seran objecte de tractament amb la finalitat de resoldre la vostra sol·licitud.Podeu exercir els drets d’accés , rectificació i cancel·lació de les vostres dades i a oposar-vos al seu 
tractament, dirigint-vos al Registre General de l’Ajuntament, situat a la Plaça de la Vila, 1 de Vilobí del Pdès. tot adjuntant còpia del vostre DNI o document identificatiu.

ENTREGAT RETORNAT
DIA: DIA:
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