INSTÀNCIA

SOL·LICITUD DE RESERVA D’ESPAI

NOM I COGNOMS

NIF

ADREÇA
(a l’efecte de notificacions)

LOCALITAT

NÚM.

CP

NÚM.

CP

TEL.

CORREU ELECTRÒNIC
EN REPRESENTACIÓ DE
ADREÇA
(a l’efecte de notificacions)

TEL.

LOCALITAT
NIF / CIF

CORREU E.

No ompliu aquest apartat si ja heu posat les dades a la instància genèrica del tràmit (e-Tram).

ACTIVITAT
(Nom i
descripció)

DATA DE L’ACTIVITAT

NOMBRE DE PERSONES PREVISTES
HORA D’ACABAMENT

HORA D’INICI
DATA I HORA MUNTATGE

DATA I HORA DESMUNTATGE

EMPRESA QUE MUNTA I DESMUNTA
PERSONA DE CONTACTE

TEL.

SERVEIS SOL·LICITATS (visita comentada, personal tècnic, etc.)

MATERIALS SOL·LICITATS

ESPAI SOL·LICITAT

OBSERVACIONS

Auditori
Aula
Pati
Altres
Vull rebre les notificacions de tota aquesta tramitació en format digital (en aquest cas cal que ens doneu correu electrònic i mòbil per als avisos).
La persona/entitat sol·licitant es compromet a deixar les instal·lacions en el mateix estat d’ordre i neteja en què
s’han trobat i declara haver llegit i acceptat el protocol d’ús d’espais de Can Quintana Museu de la Mediterrània.
(CQMM) [https://www.museudelamediterrania.cat/ca/cessio-despais.html].
En cas de sol·licitar contenidors d’escombraries, aquests seran recollits per l’empresa concessionària en acabar
l’acte, per tant, caldrà treure’ls al carrer davant del portal (no es permet utilitzar els de CQMM perquè són d’ús
exclusiu del centre).
No és permès fer foc directament a terra, cal utilitzar els aparells adequats i acordar amb el centre el punt on es
farà. Caldrà assegurar que es tindran les mesures contraincendis addients.
La disposició de taules, cadires i altre mobiliari es col·locarà de manera que no afecti el funcionament normal del
museu.
CQMM es reserva el dret de contractar un servei de neteja en el cas que l’espai no hagi quedat en bones
condicions; el cost d’aquest servei anirà a càrrec del sol·licitant.
CQMM no es fa responsable de les conseqüències ocorregudes per un mal ús de les instal·lacions.

Les dades que ens facilita s’incorporaran en un fitxer creat pel Museu de la mediterrània per deixar constància de
l’entrada i sortida de documents i per al seguiment dels tràmits, actuacions i l’exercici de les seves competències i
funcions. Únicament seran comunicades a altres administracions públiques en els casos previstos legalment. En
qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la
Presidència del Consell Municipal de Can Quintana Museu de la Mediterrània.

MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA

IMPRIMIR

DATA
SIGNATURA

Carrer d'Ullà, 31 · 17257 Torroella de Montgrí (Girona)
Tel. 972 75 51 80 · Fax 972 75 51 82
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