A cubrir pola Administración
Entrada

A cubrir pola
Administración

Saída

Concellaría de
Cultura e Festas

DATA_____/______/201__

DATA_____/______/201__

ÁREA DE BENESTAR COMUNITARIO
SM de Cultura e Festas

SOLICITUDE PARA A UTILIZACIÓN DOS AUDITORIOS MUNICIPAIS E OUTROS
ESPAZOS CULTURAIS DEPENDENTES DO SM DE CULTURA E FESTAS
Razón social:
Nome e apelidos :
Enderezo:
Código postal:

Concello:

Provincia:
Fax
Email:

Teléfono/s:
NIF
Representado por (se é o caso)
NIF
(marcar cun X o que proceda)

1. SOLICITUDE DE USO DO AUDITORIO DO CSC DE MEICENDE
2. SOLICITUDE DE USO DAS INSTALACIÓNS DO CCC DE ARTEIXO:
Auditorio
Sala de exposicións
Sala dos espellos
Tipo de actividade/acto que se vai desenvolver:
Data:
Hora de inicio:
Duración prevista da actividade/acto:
Responsable:
Núm. previsto de asistentes:
Necesidade de técnico de sala

Outros (cal)__________

SI

(marcar cun X no caso que proceda)

(Indicar o horario de presenza)__________

Autorización da SGAE
Guión da actividade/acto:
-

Aula__

SI

NON
NON

Equipos e/ou material complementario necesario

-

Horario de montaxe

-

Horario dos preparativos ou ensaios

-

Horario de desmontaxe
Calquera outro aspecto salientable da
organización da actividade/acto

O organizador responsabilizarase de calquera estrago que se produza durante o acto realizado.
Sinatura do solicitante

A cubrir pola Administración

Visto e prace

Paseo fluvial, s/n
15142 Arteixo (A Coruña)
Telefono

+34 981 641 803
(Ext:4100)

Arteixo, ___de ___________de 201_

Sinatura do responsable

A concelleira de Cultura e Festas

OBSERVACIÓNS:

Fax

+34 981 641 819
E-mail

1. A presentación da solicitude, mínimo 10 días antes da realización da actividade/acto-, non supón a súa concesión.
cultura@arteixo.org
2. É imprescindible presentar a documentación complementaria (comunicación á SGAE ou outra), así como contar con esta
AUTORIZACIÓN por escrito con indicación expresa de si está concedida ou denegada.

web

3. En caso de incumprimento das normas de cada espazo, a única responsable será a entidade ou persoa organizadora.
www.arteixo.org
4. Non se pode superar a capacidade das salas (300 persoas no Auditorio de Arteixo e 106 no de Meicende), debendo a
entidade/persoa organizadora cursar invitacións entre o público asistente que permitan controlar o acceso.

