
Fitxa de sol·licitud de Buc d’Assaig

DADES SOL·LICITANT

Nom del grup, entitat, associació, cooperativa, particular o empresa                   CIF/NIF
                                   

    

Tipus d’entitat 

  Entitat de la CELS         Entitat externa          Particular          Cooperativa           Empresa

Breu descripció. Qui sou? Nombre de components?

Nom i Cognoms de la persona responsable                                                               NIF

    

Telèfon             Correu electrònic
     

Adreça i Codi Postal

USOS I TARIFES

Opció 1 (Data i horari)                                                             Opció 2 (Data i horari)                   
      

Buc sol·licitat

         Buc 1 (petit):

Mides: 12,15m2

Equipament: Equip de veus 150w, 2 micròfons amb peu,  cablejat per micròfons i altaveus, cable minijack  

           

         Buc 2 (gran):

Mides: 29,95m2

Equipament: Equip de veus 400w, 2 micròfons amb peu, 2 faristols, 2 amplificadors guitarra 40w, 1 amplificador de baix 

100w, 1 bateria amb joc de plats, 2 suports de teclat, 1 teclat, cablejat per micròfons i altaveus, cable minijack 



Modalitat i tipus de tarifa 

        Puntual (per hores)

        Abonament (10 hores)
 
        
Qualsevol altra informació que consideris rellevant afegir sobre el desenvolupament de l’assaig:

Un cop emplenada envieu-la a suport@lleialtat.cat o feu-la arribar presencialment al servei d’informació del 
centre.
La reserva d’un buc d’assaig comporta l’acceptació de la normativa d’ús dels bucs d’assaig. 

Les seves dades seran tractades per la Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat Santsenca, per a la finalitat de gestionar 
la cessió d'espais, bucs d’assaig de Lleialtat a tercers perquè realitzin activitats d'interès. Vostè és el responsable de la 
veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació 
del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció 
de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat Santsenca a c/ 
Olzinelles 31 (CP 08014) de Barcelona  o bé, a través de correu electrònic a protecciodedades@lleialtat.cat. En 
qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o bé equivalent. 

Podeu consultar la informació addicional a la Política de Privacitat de la pàgina web https://www.lleialtat.cat/

Data i signatura:

https://www.lleialtat.cat/
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