SOL·LICITUD REALITZACIÓ EXPOSICIÓ / SOLICITUD REALIZACIÓN EXPOSICIÓN
NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

POBLACIÓN

DIRECCIÓ / DIRECCIÓN

PROVINCIA

DNI

POBLACIÓ / POBLACIÓN

E-MAIL

C.P.

TELÈFON / TELÉFONO

ASSOCIACIÓ A LA QUE REPRESENTA / ASOCIACIÓN A LA QUE REPRESENTA

CÀRREC / CARGO

DADES DE LA SOL·LICITUD / DATOS DE LA SOLICITUD
SALA / SALA

DIA DE L’EXPOSICIÓ / DÍA DE LA EXPOSICIÓN

DIA FINALITZACIÓ / DÍA FINALIZACIÓN

DESCRIPCIÓ DE L’EXPOSICIÓ I NECESSITATS TÈCNIQUES / DESCRIPCIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y NECESIDADES TÉCNICAS

Condicions:
L'Ajuntament no subscriurà cap tipus de segur que cobrisca la
deterioració, trencament, robatori o pèrdua de les obres
exposades.
El sol·licitant correrà amb les despeses de transport de les obres,
realitzant el muntatge i desmuntatge de l'exposició en les dates
que l'adreça de la sala li assenyale.
Cedir de mutu acord amb l'Ajuntament, una de les obres de
l'exposició, que passarà a formar part del patrimoni artístic de
l'Ajuntament.
L'Ajuntament realitzarà la difusió publicitària de l'exposició en
mitjans locals.
El sol·licitant DECLARA:
Que les dades expressades són certs, per la qual cosa es
responsabilitza de les inexactituds o errors que continguin. Que
accepta les condicions i que l'autorització pot ser revocada
unilateralment per l'Administració per raons d'interès públic,
sense generar dret a indemnització, quan resultin incompatibles
amb les condicions generals aprovades amb posterioritat,
produeixin danys en el domini públic, impedeixin la seva
utilització per a activitats de major interès públic o menyscaben
l'ús general.
I per deixar-ne constància signo la present sol·licitud en

Monòver a

de

de

Condiciones:
El Ayuntamiento no suscribirá ningún tipo de seguro que cubra el
deterioro, rotura, robo o pérdida de las obras expuestas.
El solicitante correrá con los gastos de transporte de las obras,
realizando el montaje y desmontaje de la exposición en las fechas
que la dirección de la sala le señale.
Ceder de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento, una de las obras de la
exposición, que pasará a formar parte del patrimonio artístico del
Ayuntamiento.
El Ayuntamiento realizará la difusión publicitaria de la exposición en
medios locales.
El solicitante DECLARA:
Que los datos expresados son ciertos, por lo que se responsabiliza de
las inexactitudes o errores que contengan. Que acepta las
condiciones y que la autorización puede ser revocada
unilateralmente por la Administración por razones de interés público,
sin generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles
con las condiciones generales aprobadas con posterioridad,
produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para
actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.
Y para que conste firmo la presente solicitud en

Firma

Sr. Alcalde – President del Il·lm. Ajuntament de Monòver

