Espazo reservado para uso administrativo

CONCELLO DE NARÓN

Nº INSCRICIÓN:
(A cubrir pola organización)

INSCRICIÓN E COMPROMISO DE
ASISTENCIA E APORTACIÓN SOLIDARIA

VI MERCADO DE 2ª MAN
MODELO MER01
Data: 05 de xullo de 2015
Lugar: Recinto feiral do Trece, Sedes.
Horario: de 11:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00
Concello de NARÓN · Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · Tel.: 981 33 77 00 · Fax: 981 33 77 01 · CIF: P 1505500 G · Sede Electrónica: www.naron.es

SOLICITANTE
Persoa física: Nome

Primeiro Apelido

Segundo Apelido

DNI

NIE

Pasaporte

Enderezo para efectos de notificacións
Tipo de Vía
Nome da Vía
Número

Quilómetro

Letra

Bloque

Poboación

Portal

Escaleira

Municipio

Outros Medios de Contacto
Teléfono fixo
Teléfono móbil

Piso

Porta

Código postal

Provincia ou País

Enderezo de correo electrónico

Fax

Conforme ao establecido na Lei 11/2007, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos e demais lexislación vixente, AUTORIZO ao
Concello de Narón, en relación coa presente solicitude, a que me envíe (marcar o que proceda)
Comunicacións mediante mensaxes ao teléfono móbil especificado como medio de contacto.
Comunicacións mediante mensaxes ao enderezo de correo electrónico especificado como medio de contacto.
INDIQUE BREVEMENTE QUE COUSAS VAI EXPOÑER (por exemplo: unha bicicleta, unha cadeira, 20 libros, xoguetes, roupa…..)

INDIQUE NOME E APELIDOS DOS EXPOSITORES QUE DESEXA AO SEU LADO

COMO COÑECEU A EXISTENCIA DESTE MERCADO DE 2ª MAN?
Prensa

Web

Outros (engadir)

Radio

Carteis

Contoumo unha persoa

COMPROMISO DE ASISTENCIA E APORTACIÓN SOLIDARIA

INFORMACIÓN

Polo presente documento comprométome a asistir ao VI MERCADO - Os participantes deberán ser maiores de idade.
DE 2ª MAN. No caso de non poder asistir comunicareillo á
- Só para particulares, non comerciantes nin vendedores ambulantes
organización con polo menos 5 días de antelación.
Así mesmo, comprométome a aportar 1 kg. de alimentos ou produtos
- Non se admitirán animais, produtos alimenticios ou bebidas.
de limpeza para o Centro de Recursos Solidarios

Narón, a

de

de

O solicitante ou representante legal

-

A organización proporcionará unha mesa e unha cadeira a cada
participante inscrito

-

Unha hora antes da apertura os participantes poderán acceder ao
pavillón para a colocación dos seus artigos.

-

A inscrición é de balde. Esixirase compromiso de asistencia e de
aportación solidaria asinado

- Nº máximo de participantes: 120
- Queda terminantemente prohibida a venda de artesanía.
Asdo.

- Presentación desta inscrición no Rexistro Xeral do Concello.

AVISO LEGAL
Os datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento
automatizado e incorporados aos ficheiros de información do Concello de Narón que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de
Protección de Datos. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras administracións
públicas ou terceiros nos supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os
interesados poderán exercitar ante a unidade municipal de Réxime Interior, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos
termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa identidade no Concello de Narón, Praza de Galicia s.n. 15570 Narón (A Coruña). Así
mesmo, a unidade tramitadora resérvase la posibilidade de solicitar calquera tipo de documentación complementaria para a correcta xestión do
trámite solicitado, en virtude do establecido no art. 11 do RD 1720/2007.
Á ALCALDÍA DO CONCELLO DE NARÓN
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