Imprimir formulari

Sol·licitud de reserva del Teatre de Lloret de Mar
Sol·licitant
Entitat organitzadora:
NIF:

Adreça fiscal:

Representant
Nom i cognoms:

DNI o NIF:

Adreça:

Població:

Codi postal:

Telèfon:

Correu-e

Demana: reservar el Teatre per a la següent activitat:

Activitat
Nom de l'activitat
Tipus d'acte
Hora inici espectacle

Data
h:min

Horari muntatge i

h/min

desmuntatge tècnic

h/min

(a determinar per l’empresa tècnica).
P223.01 – OIAC – Ajuntament de Lloret de Mar

Material tècnic
Il·luminació genèrica

Sonorització

Ciclorama

Il·luminació activitat

Microfonia

Projector

Pantalla

Escenografia (cadires...)

Piano

Especificar (es pot ajuntar una fitxa tècnica)

DECLARA que es compromet a complir amb les condicions exposades en el revers d’aquesta
sol·licitud.
Il·lustríssim Sr. Alcalde President
de l’Ajuntament de Lloret de Mar

Lloret de Mar,

Plaça de la Vila 1, 17310 Lloret de Mar
Tel. 972 36 18 00 – Fax 972 36 01 15
correu-e: oiac@lloret.org – web: www.lloret.org

Signatura

de/ d’

de

Segons el que dicta la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades facilitades seran
incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha demanat. En cas de voler exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ha de dirigir-se a l’Oficina D’informació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de
Mar..

1. El preu de lloguer del teatre inclou tot el material tècnic de què disposa
l'equipament. Qualsevol altre material tècnic sol·licitat i que no estigui
disponible anirà a càrrec de l'entitat organitzadora.
2. El pagament de les taxes pel lloguer del Teatre s’haurà d’efectuar 3 dies
abans de l’inici de l’espectacle i caldrà enviar una còpia del justificant a
cultura.
3. Un mes abans de l’espectacle, el personal tècnic del teatre haurà de
tenir la fitxa tècnica de les necessitats de l’esdeveniment, en cas
contrari, es procedirà a anul·lar-la.
4. El pagament dels drets d'autor a l'SGAE anirà a càrrec de l'entitat
organitzadora i es farà efectiu abans de l’espectacle.
5. No s'activarà la sol·licitud fins que no s'hagin pagat el lloguer acordat i
els drets d'autor.
6. L'entitat organitzadora es compromet a no superar l'aforament de 370
localitats.
7. Les entrades seran numerades i la gestió al vestíbul anirà a càrrec de
l'entitat organitzadora.
8. El cost de l'afinació del piano anirà a càrrec de l'entitat organitzadora. El
teatre es posarà en contacte amb l'empresa que ofereix aquest servei.
9. Està totalment prohibit menjar o beure dintre de la sala del teatre.

