Centre Cívic Drassanes
C/ Nou de la Rambla, 43
08001 Barcelona
Tel 93 441 22 80

Fax 93 441 46 94
informacio@ccdrassanes.cat
espais@ccdrassanes.cat

Cessió d’espais Centre Cívic Drassanes 2020

Modalitat

Grup/Associació
Responsable
Telèfon

DNI/NIF
MAIL

Adreça

CP

Normativa:

Les cessions tindran una durada màxima de quatre setmanes vista i de 6 hores a la setmana. Es podrà prorrogar o
no la cessió en funció de la demanda i les necessitats del centre, prèvia demanda del interessat

Es paga la reserva, no l’us. Les reserves han d’estar confirmades per correu

El centre es reserva la possibilitat de canviar i/o anular la cessió d’espais, en funció de les activitats que es
produeixin al centre (s’avisarà amb la màxima antelació possible).

El pagament s’efectuarà en metàl·lic en el moment o un cop finalitzada de la utilització del espais.

El centre cívic no es fa responsable del material que cada grup / associació / entitat, porti o deixi al CC Drassanes.

Teniu cura dels espais, ja que son de totes/ts. Us comprometeu a deixar les sales ordenades i recollides

Es poden anul·lar les reserves amb 24h. d’antelació, sino la reserva es en ferm i s’ha d’abonar l’import del lloguer.

He entès i accepto la normativa de cessions del CC Drassanes
Signatura:

Barcelona a ............................. de / d’ ............................................. de 2020

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem
que les vostres dades personals s’incorporaran a fitxers titularitat de l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot dirigint-se a PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS
SOCIALS S.L., ubicada a l'AV. DIAGONAL, 392 - 1r.1a., 08037 BARCELONA, o bé enviant un correu a arco@progess.com

