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am¡cucube¡@yahoo.es

SOL.LICITA
LA uT|l-fr-zactó DELS SEGüENTS EspAts MuNtc¡paLs
Tancats:
- Centre Soc¡at: Exposicionsfi Reunions EActivttas
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HORARIS

I oittuns [oimarts I
oata lNtct

I o¡ou" I Divendres [i Dissabfe E Diumenge
16 5
10
2015 Hora tNtcr
Data FtNALtTzActó 16
5 2015 Hora FINALTTZACIó .13
Dimecres

ACTIVITAT
1er Concurs de dibuix lnfant¡l AMICU

Tema; LA DISCAPAC¡TAT. S'adjunta carte

.

Els participants estan convocafs ef dissabte día '16 de maig a les 10'00 hores al Centre Social
de cubelles
Hi

haurá4edats:de0a5anys,de6aganysidel0al2anys.senselim¡tdeedatperalespersonesamb

discapacitat.
L'entrega de premis será el dijous 21 de maig a les 12'00 hores al centre social de cubelles
Max¡m de part¡cipants será de 100 nens.
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DOCUME NTACIO OBLIGATORIA
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Publ¡citat

Assistentsprevistos
Prcu d'enkada
Fotocópía DNUescripk¡ia públ¡ca o docurnent acredilatiü de ta personalitatjurldica de les sol.lic¡tats.
afnb DNl...............-.....,,...-.-, com a pr€sidenla de
per presentar Ia present sol.lic¡tud,

I'enütat sol.fic¡tant aúto¡iLo a

DOCUMENTACIO APORTADA
Rebut vigent asseg. resp. civil f]
oossier/pro¡ecte @
I

MATERIAL
Esc€na¡i (m2) f{l
Equip de so
f]]

1núm.) l-X-l
earucoes {núm-¡ [
cadires

Tautes

(núm.) f]

Uunrs

OBSERVACIONS
. La sol.licitud s'ha de presentar amb un TERMINI litiNlM
.
.
.

personal vigitáncirconrror accessos

I

Tanques (núm.¡

contenidors

de 20 dies naturals abans de

la

realiEació de I'activr'iai.
La ut¡liEac¡ó de qualsevol dependéncia ¡mplica el retom d'aquesta en el mateix estat de neteja r
conservació en qué es van cedir Der a la seva ut¡l¡Eac¡ó.
La sol l¡citud NOMÉS la pot presentar un membre autoriLat de la persona jur¡d¡c€ sol.licitant. Cal
acreditar aouesta autor¡tzació.
La cessió de I'equip de so es refereix a un equip auloamplificat, amb un micrdfon ¡ un reproductor
de CD/MP3. No es donará ass¡sténcia técnica en el Iloc de l'acte i la seva utilització está subiecte a
Ia conesponent laxa segons I'ordenanga fiscal número 20.

AUTOLTQUTD.AC|O SEGONS ORDENAN

gA FIS.ÁL

NÚ Nr. 20

només per a emprsses

CONCEPTE

1 HORA

1t2 DIA

1 DIA

Cinema Mediterr¿n¡

18€

60€

100€

Aules Cenbe Soc¡al

9€

50€

45€
90€

n€

Jardins casa del Polígon

CONCEPTE

IA HORA

Equip Megafonía

1nc

HORA I SS. AMB TECNIC
Sense Técnic
2A

6 €/irora

1 SETMANA

TOTAL

€
220€

500

450 €
FIANCA

TOTAL

l6n €

IMPORT TOTAL
El pagament

efectiu a I'ent¡tat
Sabadell, númerc de compte
compte ES31 0081
35@ O1A5 0215.
En aquest cas, una vegada efectuat el pagament haurá d'adjuntar el justiñcant a aquesta sol.tieifud i presentar-ho a fAplc Der tat

d'¡n¡ciar el tñm¡t sol.licitat.
És impoñant que en eljustificant de pagament constin les segúents dades:

.

-Nom i cognoms

i

DNI de la persona inferessada.

-EI concepte "Sol-licitud espa¡s mun¡cipals"-

COBRAT en data
S¡gnatura Receptor

Autor¡Eac¡ó per part de la regidoria.......-..
Persona autoritzant:

Signatura President de I'Ent¡tat

a acte co-organikat

?3l8Lt¿crau.'nn*"válidsi€uidadots"""'

A.MI.CU
www.amicucubelles.com
NIF;G64478118
Tel.93 895 51 07 '690 sl2 112

rEMA: LA DISCAPACITAT
DATA, LLOC I HORA: Dissabte, 16 de Maig al Centre Social de Cubelles a les 10:00

hores del matí.
PARTICIPéNIS: DeOa 5 anys, de6 a9anys ide 1Oa 12 anys.
La capacitat máxima de persones será de 100.

Sense límit d'edat per a persones amb discapacitat.

facil¡tará el material de dibuix a tots els part¡cipants.
llapissos, retoladors, guash, aquarel-la, etc.
Es

EI€TREGA-BL PEEM|SI Dijous, 21

Es

podrá portar material prop¡:

de Maig al Centre Social de Cubelles a les

18:O0

hores.
Hi haurá premi per 1q, 2e i 3e categoria de cada edat i per les persones discapacitades
que hi participin.
PER

A

Criado

PARTICIPAR TRUCANT:

/ Montserrat

699.86.18.00 Antonio Morente

/

93.895.51.07

676.31.96.01

ORGANITZA: Associació de Minuwálids i Cuídadors (AMICU).
COL-LABORA: Ajuntament de Cubelles (Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions).
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