A2
E

A CUBRIR POLA ADMINISTRACIÓN
CLAVE DA ENTIDADE
Entidade solicitante

NOTA: ANTES DE PRESENTAR A SOLICITUDE

SECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTES

MODELO DE SOLICITUDE DE ACTUACIÓN
(Para entidades xurídicamente constituídas)

PROGRAMA DE MÚSICA E TEATRO NON PROFESIONAIS DO ANO

2013

Datos da entidade solicitante da actuación

É OBRIGATORIO CONTACTAR CO GRUPO PARA CONCRETAR AS CONDICIÓNS DA ACTUACIÓN.

Denominación

CIF

Enderezo

C.P.

Localidade

Concello

Teléfono

Correo electrónico

Datos para efectos de notificación
Enderezo

Teléfono

Localidade

Concello

FAX

Datos do asinante da solicitude:
D/Dna.
_______________________________________________________________________
Correo electrónico
NIF:

Datos do grupo solicitado: Sen non consta a conformidade do grupo esta solicitude será desestimada.
Nome grupo
Clave
Nome do espectáculo

O grupo dá a súa
conformidade
Si/Non
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Lugar e data da actuación
(Poderán modificarse)
Data

Lugar



FOTOCOPIA DA TARXETA DO C.I.F.

NON É NECESARIO SI XA SE PRESENTOU EN ANOS ANTERIORES

COMPROMISO DE FACER FRONTE ÁS OBRIGAS ECONÓMICAS
D/Dna.___________________________________________________________________,
como representante da entidade ______________________________________
DECLARA:
1º.- Que a entidade comprométese a facer fronte ás obrigas económicas derivadas deste
programa no presente ano.
2º.- Que non está incurso en causa de incompatibilidade ou incapacidade para contratar
coa Administración e que coñece e acepta as bases da convocatoria.
3º.- Que todos os datos que constan nesta solicitude son correctos.
_____________, ___ de ___________________ de 2013
Sinatura

NOTA:
As entidades sen ánimo de lucro poderán solicitar ata un máximo de 1 actuación
As porcentaxes para o pago das actuacións son:

Deputación:
Entidades solicitantes

50 %
50 %

Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no ficheiro Rede Cultural cuxa finalidade é conter os datos das persoas que participan no programa de actuacións de agrupacións artísticas da provincia financiadas pola Deputación, inscrito na Axencia Española de Protección de Datos co número do inscripción 2083510346, e poderán ser incluídos na pá xina web. O órgano responsable do ficheiro é a Deputación Provincial da Coruña e o enderezo onde o interesado poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición perante este é a Avda. Alférez Provisional nº 2 15006 A Coruña, todo o cal se informa en cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/119, do13 de decembro, de
protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento .
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