SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL CARNAVAL DE ROSES 2016
(Model per a persones físiques)
El que subscriu formula instància a la Il·lma. Sra. alcaldessa
presidenta de l’Ajuntament de Roses, en els termes següents:
1. DADES IDENTIFICATIVES
Nom de la colla:
Nom i cognoms del responsable de la colla:
DNI:
Domicili:
CP:
Adreça electrònica:

Telèfon:
Població:

2. ALTRES DADES DE LA COLLA
Nom i cognoms del segon responsable:
DNI:
Telèfon:
Domicili:
Població:
CP:
Adreça electrònica:
Número de persones de la colla:
Número de menors de 12 anys:
De què és la disfressa?:
Dimensions de la carrossa:
Llargada:
Amplada:
Metres lineals per a la graella de sortida (carrossa + vehicle):
3. PETICIONS
A. □ Sol·licito la inscripció al Carnaval de Roses 2016 per a les passades de:
□ Divendres nit
□ Dissabte tarda
□ Diumenge matí
La inscripció implica el coneixement i acceptació dels Manaments del Carnaval de Roses 2016.
B.

□ Sol·licito una subvenció de 250 € per a la participació al Carnaval de 2016 i declaro:
1. Que, en el cas de concedir-se, accepto l’import de la subvenció concedida.
2. Que em trobo al corrent de les meves obligacions tributàries i de la Seguretat Social

I comunico que, si s’atorga la subvenció, les dades bancàries són les següents:
Denominació de l’entitat:
Domicili de l’entitat:
Població de l’entitat:

Codi Postal:
IBAN

SWIFT O BIC

ES
El sotasignant manifesta que les dades anteriors, tant generals com bancàries, són correctes i que identifiquen el compte i l'entitat financera a través dels quals desitja rebre
els pagaments que li puguin correspondre, exonerant a l'Ajuntament de Roses de qualsevol responsabilitat derivada d'errades o omissions en aquestes dades.

Conformitat de l’entitat financera.
Les dades anteriors coincideixen amb les d’aquesta oficina

C.

(signat i segellat)

□ Sol·licito concórrer al concurs per a ser Reis del Carnaval de Roses 2017 en la categoria:
□ Adults

□ Infantils

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’AJUNTAR
1. Assegurança del vehicle
2. Fotocòpia DNI del sol·licitant
3. Declaració responsable del representant de la colla, d’acord amb l’article 11.3 de la Llei General de
Subvencions
Lloc i data:

Signatura

Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Roses per a deixar constància de l’entrada i sortida de documents i per al
seguiment dels tràmits i actuacions, i l’exercici de les seves competències i funcions. Només es cediran a tercers en els casos i en les condicions previstes a la Llei. En
qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a l’Ajuntament

