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FITXA SOL·LICITUD ÚS BUCS D’ASSAIG - GRUPAL  
 

DADES PERSONALS - Persona responsable del grup 
DNI /NIE  Data naixement  
Nom i Cognoms  
Adreça  
Població  Codi postal  
Telèfon   Correu electrònic  

 

MODALITAT D’ÚS 
Individual Grup 
Ús puntual Ús continuat         Període  
Proposta data   Proposta hora  
Buc 1  
Mides: 28.68 m2 
 

Buc 2  
Mides: 31.28 m2 
Equipament: 1x Taula de so BEHRINGER X2222 USB (8 entrades micro XLR / 4 estèreo);  2x 
Altaveus Yamaha DBR12 en trípode; 3x Micro Behringer vocals amb 3 pinces per peu;  3x Peus de 
Micro K&M; 3x Cable per Micro XLR de 10m; Set de Bateria completa; Bombo de 22” x 16”, Toms 
de 10” x 7” / 12” x 8” / 16” x 15” i caixa de 14” x 5”; Ferros: 1x Suport de Hi-Hat (Suport de Hi-Hat 
superior), 1x Suport de Plat; Plats: Hi-Hat i Plat; Banqueta de bateria i pedal de bombo; 2x Faristol 
per partitures 

 

INTEGRANTS GRUP  
Nom i Cognoms DNI/NIE Data naixement Població 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Documentació que cal aportar amb 
aquesta sol·licitud:                        

- Fitxa sol·licitud d’ús 

- Autorització de cada membre del grup 

- Fotocòpia del DNI de totes les persones integrants. 
 

Un cop emplenada aquesta fitxa i d’autorització envieu-les a joventut@scf.cat. 
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FITXA AUTORITZACIÓ ÚS BUCS D’ASSAIG - INDIVIDUAL 
 

DADES PERSONALS PERSONA AUTORITZADA 
DNI /NIE  Data naixement  
Nom i Cognoms  
Adreça  
Població  Codi postal  
Telèfon   Correu electrònic  

 

DADES PERSONALS PARE / MARE / TUTOR/A LEGAL   *menors d’edat 
DNI /NIE  Data naixement  
Nom i Cognoms  
Adreça  
Població  Codi postal  
Telèfon   Correu electrònic  
 

SOL·LICITO L’ALTA a Servei Municipal de Bucs d’Assaig de la Regidoria de Joventut i em 
comprometo a respectar el reglament de funcionament i les seves normes.  

 

HE LLEGIT I ENTÈS la normativa de funcionament dels bucs i em COMPROMETO a 
respectar les normes detallades. 

 

AUTORITZO a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners a utilitzar les dades personals 
d’aquesta sol·licitud per incorpora-les als tractaments sota responsabilitat de l’Ajuntament i ser 
utilitzades per la gestió del servei de conformitat amb l’avís legal que trobareu al peu de pàgina. 

 

AUTORITZO a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners a utilitzar les dades personals per 
fer-me arribar informació i difusió de temes relacionats amb el servei a través de whatsapp i/o 
correu electrònic de conformitat amb l’avís legal que trobareu al peu de pàgina. 

 

AUTORITZO de forma gratuïta a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners a poder difondre 
públicament a la pàgina web, xarxes socials, revistes, publicacions informatives i comercials o 
qualsevol altre mitjà per part de l’Ajuntament les imatges fotografies, enregistraments de 
vídeo que es facin en l’entorn del servei de bucs d’assaig i els seus projectes.   

 

Un cop emplenada envieu-la a joventut@scf.cat. En el cas de ser un grup heu d’unificar totes les fitxes 

autoritzacions i enviar-les totes juntes.  

La reserva d’un buc d’assaig comporta l’acceptació de la normativa d’ús dels bucs d’assaig. 

Documentació que cal aportar amb 
aquesta sol·licitud:                       

- Fitxa sol·licitud d’ús 
- Autorització de cada membre del grup 

  
Signatura de la persona sol·licitant,                   Signatura pare/mare o tutor/a 

 

Santa Coloma de Farners, ___ de/d’ ____________________ de 20___ 

Informació sobre el tractament de dades personals   

Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades  i LO 3/2018, de 5 de desembre(LOPDGDD) informem al 

sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:  

Responsable: Ajuntament de Santa Coloma de Farners   

Delegat de Protecció de Dades:  dpd@scf.cat 

Finalitat:  Gestionar la seva sol·licitud, enviar-li informació sobre el servei  així com poder captar i/o publicar el 

material audiovisual en el que hi aparegui i ens hagi autoritzat a les nostres, xarxes socials, pàgina web així com 

qualsevol altre mitjà autoritzat de l’Ajuntament. 
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Legitimació: El compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al responsable. 

Conservació: Les dades es conservaran durant el termini legalment establert i en tot cas en aplicació de la normativa d’arxius 

aplicable estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada. 

Destinataris: No es comunicaran dades a tercers a excepció d’obligació legal així com a les autoritats competents en la matèria. 

Drets: Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment (si aquesta és la legitimació), exercir els drets d'accés, 

rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit a Plaça Primer d’Octubre, 1, Santa Coloma de 

Farners 17430 (Girona) o al Delegat de Protecció de Dades dpd@scf.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu 

electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.   

Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). 
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