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SOLICITUDE DE USO DOS LOCAIS DE ENSAIO

SOLICITANTE (no caso de menores de idade, o pai/ nai ou titor/a debe asinar a autorización)

NOME: PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO: NIF/NIE:

ENDEREZO POSTAL: ENDEREZO ELECTRÓNICO:

CIDADE: PROVINCIA: C.P.:

TELÉFONO FIXO: TELÉFONO MÓBIL:

         Actúa en nome propio          Actúa en representación de:                                   en calidade de:

INTERESADO/A

NOME/ RAZÓN SOCIAL: PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO: NIF/NIE:

ENDEREZO POSTAL: ENDEREZO ELECTRÓNICO:

CIDADE: PROVINCIA: C.P.:

TELÉFONO FIXO: TELÉFONO MÓBIL:

USUARIOS/AS QUE FORMAN PARTE DO GRUPO (cubrir se o/a solicitante representa a un grupo)

USUARIO/A 1 NOME E APELIDOS:

NIF/NIE: TELÉFONO: ENDEREZO ELECTRÓNICO:

ENDEREZO POSTAL: CIDADE: PROVINCIA:

USUARIO/A 2 NOME E APELIDOS:

NIF/NIE: TELÉFONO: ENDEREZO ELECTRÓNICO:

ENDEREZO POSTAL: CIDADE: PROVINCIA:

USUARIO/A 3 NOME E APELIDOS:

NIF/NIE: TELÉFONO: ENDEREZO ELECTRÓNICO:

ENDEREZO POSTAL: CIDADE: PROVINCIA:

USUARIO/A 4 NOME E APELIDOS:

NIF/NIE: TELÉFONO: ENDEREZO ELECTRÓNICO:

ENDEREZO POSTAL: CIDADE: PROVINCIA:

USUARIO/A 5 NOME E APELIDOS:

NIF/NIE: TELÉFONO: ENDEREZO ELECTRÓNICO:

ENDEREZO POSTAL: CIDADE: PROVINCIA:

CANLE DE NOTIFICACIÓN

          Tradicional           Telemática

SOLICITO (marque cun x a opción que proceda)

           Que me autoricen a utilizar os locais de ensaio municipais de Betanzos.

           Un cambio de horario na súa utilización, que sería o seguinte (especificar):

           Renovar a solicitude de uso para os meses de:         verán          inverno

           Darme de baixa no uso dos locais.

           Comunicar a alta ou baixa dalgún membro.

           Comunicar unha incidencia (especificar):

 LUGAR: DATA: SINATURA (solicitante):

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE BETANZOS

De conformidade co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos de carácter persoal que nos facilitou serán obxecto de
tratamento nos ficheiros de responsabilidade do Concello de Betanzos. A finalidade do tratamento é atender adecuadamente a súa solicitude. Os datos solicitados a través desta comunicación son
necesarios, adecuados, pertinentes e non excesivos para a prestación do servizo. A negativa a facilitar os datos facilitados supón a imposibilidade de prestarlle o servizo. Pode exercer os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición  de conformidade co establecido na Lei 15/1999, a través do Rexistro xeral do Concello de Betanzos ou do teléfono e do fax indicados na cabeceira do
documento.
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AUTORIZACIÓN PARA A SOLICITUDE DE USO DOS LOCAIS DE ENSAIO (cubrir só no caso de menores de idade)

PAI/NAI DO/A SOLICITANTE OU USUARIO/A

NOME: PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO: NIF/NIE:

ENDEREZO POSTAL:

CIDADE: PROVINCIA: C.P.:

TELÉFONO FIXO: TELÉFONO MÓBIL:

ENDEREZO 
ELECTRÓNICO:

PAI/NAI OU TITOR/A DE (NOME E 
APELIDOS):

AUTORIZO:

Ao/á meu/miña fillo/a  a solicitar a autorización ou renovación do uso dos locais de ensaio municipais de Betanzos e asumo a
responsabilidade que se deriva desta solicitude. Comprométome a repor ou solucionar economicamente calquera dano e/ou
desperfecto  que  o  meu/miña  fillo/a  menor poida ocasionar nos  locais  ou  equipamentos  de  ensaio  polo  uso  descoida  e
neglixente e asino a presente solicitude para os efectos oportunos.

 LUGAR: DATA: SINATURA (pai/nai ou titor/a):

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE BETANZOS

De conformidade co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos de carácter persoal que nos facilitou serán obxecto de
tratamento nos ficheiros de responsabilidade do Concello de Betanzos. A finalidade do tratamento é atender adecuadamente a súa solicitude. Os datos solicitados a través desta comunicación son
necesarios, adecuados, pertinentes e non excesivos para a prestación do servizo. A negativa a facilitar os datos facilitados supón a imposibilidade de prestarlle o servizo. Pode exercer os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición  de conformidade co establecido na Lei 15/1999, a través do Rexistro xeral do Concello de Betanzos ou do teléfono e do fax indicados na cabeceira do
documento.


