MAM

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ A LA LLISTA D’ESPERA DEL
MERCAT DE SEGONA MÀ I D´INTERCANVI DE VILANOVA I LA GELTRÚ
1. DADES PERSONALS:
Nom i cognoms*___________________________________________________________,amb
adreça a____________________________________________________________________
de __________________________________________________________, CP __________,
telèfon* ______________________, correu electrònic* ________________________________
i DNI*_________________________, amb la present sol·licitud:
* : obligatoris per realitzar la inscripció

2. OBJECTES QUE ES PORTARAN AL MERCAT:
Llibres / Discs
Mobles
Material nadons/infants
Pel·lícules
Instruments musicals
Jardineria / compostatge
Eines
Roba i complements










Parament llar
Electrodomèstics
Material esportiu
Jocs, joguines i disfresses
Material informàtic
Plantes
Altres ______________________









3. CONFIRMACIÓ:
En cas de disposar-se de places per anul·lació, renúncia o desestimació, rebreu un correu
electrònic de confirmació amb les dades del compte corrent on s’haurà de realitzar el pagament de
10 € en concepte d’inscripció.
El dia de celebració del Mercat de Segona Mà i d’Intercanvi caldrà arribar entre les 8.30 i 10.00 hores i
acreditar-se al punt informatiu del Mercat, on a cada participant se li entregarà el seu número d’inscripció
per tal que el tingui exposat a la seva taula de forma ben visible.

4. HE LLEGIT I ACCEPTO LES CONDICIONS PUBLICADES A LES BASES GENERALS PER
A L’OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA PER A OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC AMB MOTIU DE
PARTICIPACIÓ AL MERCAT DE SEGONA MÀ I D’INTERCANVI.
 Sí, accepto.

Vilanova i la Geltrú, _______________de _______________________________de 20____
(signatura)

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les .dades personals
facilitades per la persona interessada o el seu representant s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant petició escrita
adreçada a l’Oficina d’ Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila núm. 8, 08800 Vilanova i la Geltrú).

