
Olot Cultura

DADES DE L’ENTITAT O INSTITUCIÓ SOL·LICITANT 
Entitat o institució sol·licitant: 
Adreça: 
Municipi i codi postal: 
Telèfon:     Mòbil:
Adreça electrònica:

Nom i cognom del responsable de l’activitat:
Mòbil:          Adreça electrònica:

ACTIVITAT
Nom de l’activitat:
Breu explicació de l’activitat:

Hora d’inici prevista:
Hora d’acabament prevista:
Data que sol·licita:

ESPAI QUE SOL·LICITA:
 Sala general de la planta baixa (activitat adult/infantil)

 Sala infantil de la planta -1 (activitat infantil)

 Planta baixa (exposicions)

 Vidres laterals de les escales de la planta baixa (exposicions)

 Finestres (exposicions)

MATERIAL DE SUPORT DE SOL·LICITA
 Cadires

 Televisor per projeccions 

EXPOSICIONS
Nom de l’exposició:

Període que es vol exposar: 

Hi haurà acte inaugural:  Si No

Material que serà exposat amb una breu  descripció:

PETICIÓ D’ÚS D’UN ESPAI DE LA BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA D’OLOT



Olot Cultura

Especificacions tècniques: 

Assegurança del material exposat:  Si No, hi renuncio

(Cal adjuntar alguna imatge i un dossier de l’exposició, si se’n disposa)

Em comprometo a fer constar a tota la difusió de l’activitat el logo la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot i 
de l’Ajuntament d’Olot

*Les dades facilitades podran ser publicades al butlletí d’informació cultural d’Olot El Plafó, així com als diversos webs i agendes de 
l’Ajuntament d’Olot, llevat que el/la sol·licitant indiqui el contrari.

* L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret de valorar cada petició i autoritzar-la o denegar-la, d’acord amb la disponibilitat i amb les 
funcions i usos acordats. La presentació d’una sol·licitud d’activitat no en suposa l’ autorització.

Olot,         de        de
Signatura:      
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