Ajuntament de Banyoles

SOL·LICITUD - FIRESTANY (novembre)
SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social

DNI / NIF / CIF

Activitat empresarial
Nom comercial (rètol estand )

REPRESENTANT

(quan calgui)

Nom i cognoms o raó social

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

Població

Telèfon

Mòbil

SÍ

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM

NO

DEMANA
LA CONTRACTACIÓ D’ESTANDS O D’ESPAI EXTERIOR
D’acord amb la normativa de participació, es sol·licita el lloguer de l’espai següent:

Espais a contractar

Unitats

Preu unitari

1 estand de 12 m2 per 3 dies

631,93 €

1/2 d’un estand de 12 m2 per 3 dies

315,99 €

1/3 d’un estand de 12 m2 per 3 dies

210,62€

Terrenys, per cada m2 per 3 dies

5,83 €

Plataforma coberta, per cadascuna, per
m2 per 3 dies
1 estand de 9 m

24,22 €
2

per 3 dies

474,96 €

1/2 d’un estand de 9 m2 per 3 dies
1/3 d’un estand de 9 m

2

237,43 €

per 3 dies

158,25 €

Vitrina petita per 3 dies

167,67 €

Vitrina gran per 3 dies

200,79 €
TOTAL (Import exempt
d’IVA)

Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles (Girona)
NIF: P1701600G

Telèfon: 972.57.00.50
FAX: 972.57.49.17
correu-e: promocio@ajbanyoles.org

Total

Ajuntament de Banyoles

Notes:
Forma de pagament:

Efectiu, targeta o xec bancari nominatiu a l’Ajuntament

Transferència bancària al compte de l’Ajuntament de Banyoles IBAN: ES48 2100 0023 47 0200579165
El pagament s’ha de realitzar dins el termini dels 7 dies posteriors a l’enviament de la sol·licitud de reserva de l’estand o
espai exterior.

Banyoles,

Signatura de la persona sol·licitant/representant,

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Banyoles.
Finalitat: portar un registre de participants a fires a efectes de seguiment i tramesa d’informació
Legitimació: compliment d’una missió d’interès públic (art. 6.1.c RGPD).
Destinataris: les dades no es comunicaran 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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