¿t&p cr

w@&&a
&

Ot€h!

*

Psdlcipacló
llnlormBció C¡utoúnE

'??'tT'?

????'??',r
F+,3iir4T'*fi*.{.?

A omplir per I'Administració:

Responsable:

?*?

ffi

¡:L¡trñLi.r:i

dG

rif

Cópies:

i.::¿

il.::

i:;t.¡: Iir.i¡;,r;*U* 1ü: ilF;*ii
ü*'*í:.ti*: 'j*i*q ¡' ?*,,3J
F;*ei.:.i"i.-* í:l*rre¡.,*l *' [r.¡tr"a,j.s

wwu

Ajuniament de Cubelles

SOL.LICITUD PARTICIPACIO FIRA MEDIEVAL
DADES PERSONALS
Nom i cognoms o raó social
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Nom i "cog4oms o raó social (Representant)
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EXPOSA
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Atés que l'Ajuntament de Cubelles organitza la lV Fira Medieval, que tindrá lloc els dies 03, 04 i 05
d'abril de 2015 al nucli antic de eubelles ien I'horari següent: divendres 3 d'abril de 2015 de 10:00 a
21:00 hores, dissabte 4 d'abril de 2015 de 10:00 a 22:00 hores idiumenge 5 d'abril de 2015 de 10:00
a21:0O hores.
Em comprometo, a participar mínim el dissabte i el diumenge amb opció del divendres i en
I'horari complert establert.
Em comprometo, a la finalització de la Fira, a retornar el material a I'espai habilitat per aquest
efecte.

SOL.LICITA
La padicipació en la lV Fira Medieval.
Tipus de producte:
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Metres parada:
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Nombre de taulers:
Nombre de cadires:
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OBSERVACIONS
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. Els interessats que vulguin participar hauran de presentar la sol'licitud a l'OPIC des del dia 17
fins el28 de marc.
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L.LUSTRISsIMA SENYoRA ALGALDEsSA-PRESI DENTA DE L,AJ

Les dades
orgdrdca isilggg, ¿n I3 de deseníbre d¿ hiteició
a: PI. de La I,'¡ld. n. l. 08880 Cul¡elles (Bctrcelonu).
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