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REGISTRE GENERAL
(a omplir pel personal de l'Ajuntament)

Núm. Entrada:  

Data:  

 
SOL·LICITUD PER LA UTILITZACIÓ DE L'ESPAI MAS D'EN PINC PER A UN ESDEVENIMENT

Nom i cognoms del sol·licitant:  

DNI: Adreça: Població: 

Correu electrònic:  Tel. mòbil:  

Nom de l'entitat organitzadora:  

Títol de l'esdeveniment:  

Dies, espais i horaris: Cal especificar l'espai, els dies i l'horari sol·licitat per a l'esdeveniment. En cas de fires a l'espai exterior 
caldrà especificar el nombre de parades. Pel que fa a les activitats d'acampada, les entitats escoltes hauran d'especificar també 
el nombre d'assistents i nits que es pernoctarà.  

 

Espais disponibles:       
INTERIOR:espai polivalent - laboratori - audiovisual         EXTERIOR: esplanades per fires -  zona d'acampada (entitats escoltes) 

Breu resum: 
 
 

Tipus d'esdeveniment:  
(si l'entitat organitzadora cobra als assistents de l'esdeveniment cal marcar l'opció "pagament", 
en cas contrari marcar l'opció "gratuït") 

Gratuït:  
 

Pagament:  
 

Comentaris addicionals:  
 

Normes bàsiques: 
 Caldrà annexar a aquesta sol·licitud tota la informació necessària per a la comprensió de l'esdeveniment. 
 Els organitzadors de les activitats hauran de respectar en tot moment les determinacions establertes en el Reglament d'ús 

de l'ESPAI MAS D'EN PINC. 
 En cas d'haver de pagar per utilitzar les instal·lacions, serà necessari efectuar el pagament abans de realitzar l'activitat. 
 L'entitat organitzadora de l'esdeveniment haurà d'enviar a la coordinació de l'ESPAI MAS D'EN PINC la fitxa ESP 

REG 09 - registre extern fitxa d'esdeveniments (www.espaimaspinc.cat) com a màxim transcorreguts 10 dies 
naturals des de la celebració de l'esdeveniment, juntament amb 3 fotografies. 

 En cas de sol·licitar la zona d'acampada caldrà annexar a aquesta sol·licitud l'acreditació d'entitat escolta. 
 Les entitats organitzadores de fires a l'espai exterior hauran de proveir-se de WC públics així com de grup electrogen si es 

requereix electricitat. 
 És molt important que els organitzadors vetllin per deixar les instal·lacions en el mateix estat de neteja en què s'han trobat, 

en cas contrari es podrà retenir la fiança per destinar-la a realitzar operacions de neteja. 

  
A  , el dia   del mes de/d'  de l'any   
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