Ajuntament de Banyoles

FITXA DE RECOLLIDA/PRÉSTEC DE MATERIAL
SOL.LICITANT

(entitat/associació/àrea que demana el material)

Nom i cognoms o raó social

REPRESENTANT

DNI / NIF / CIF

(quan calgui)

Nom i cognoms

DADES DE CONTACTE

DNI / NIF / CIF
(si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència únicament al representant)

Domicili

Codi Postal

Correu electrònic

Telèfons

Població

SÍ

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM *

NO

ACTIVITAT
.

Activitat que es vol realitzar:

Dia i hora de l’activitat:
Dia de recollida (de dilluns a divendres de 8h a 15h):
Dia de tornada (de dilluns a divendres de 8h a 15h):
Persona responsable de l’entitat:
Nom i cognoms

DNI

Telèfon

Correu electrònic

La cessió/préstec del material sol·licitat es farà segons el Protocol d’ús del material i infraestructura de l’Àrea de
Festes. La firma d’aquest document suposa l’acceptació d’aquesta normativa que regula la utilització, per temps
limitat, del material i infraestructura de l’Àrea de Festes que l’Ajuntament de Banyoles posa a disposició de les
entitats i associacions sense ànim de lucre.
Material de què es disposa:
DESCRIPCIÓ

Marcar quantitat
Recollida

Equip de so i material divers
4 Altaveus marca Das Audio model DS-12A W. 150 watts
4 Trípodes de ferro per DS-12
Reproductor de CD’s.
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Retorn

Ajuntament de Banyoles

Taula de mescles 8 canals
Taula de mescles Spirit model Folio Notepad (4 entrades de jack i
cànon. Sortida màster: jack)
4 Altaveus marca HK ADUIO de 1000 W amb fundes
2 Subs marca HK AUDIO de 1000 W amb fundes
Microfonia variada
2 Micròfons marca Senneheiser model E825S.
2 Peus de micròfon de la marca K&M model KM252 de girafa amb Tub
protector i pinça per micròfon.
Cablejat variat
Cables microfonia: cànon mascle + cànon femella
Cables cànon mascle + jac mascle
Cables jac mascle + jac mascle

10m

10 m

Allargos de 10 m simples
Allargo 25m amb tambor de 4 endolls
OBSERVACIONS
.

Banyoles,

Signat,

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Banyoles.
Finalitat: deixar constància d’entrades i sortides dels documents, identificació de les persones remitents i destinatàries, còmput de
terminis a efectes de compliments de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: compliment d’obligació legal art. 6.1.c RGPD).
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de
la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Banyoles.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la web www.banyoles.cat.
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