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FORMULARI
SOL·LICITUD

MATERIAL

Nom de l’activitat

Data Activitat      

Lloc Activitat      

Nom de l’entitat organitzadora      

Nom responsable activitat      

Telèfon contacte          

Proposta de dia de recollida del material 

Proposta de dia de devolució del material  

IDENTIFICACIÓ ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Relació de material que es sol·licita especificant les unitats, acord amb el “Catàleg de Material”. La 
presentació del formulari no assegura la utilització ni disponibilitat del material fins a la confirmació 
per part del Consell Esportiu.

MATERIAL SOL·LICITAT

La durada màxima del préstec serà de 30 dies. El Consell Esportiu es 
reserva el dret de modificació en funció de les sol·licituds. 

RECOLLIDA I DEVOLUCIÓ 

Àmbit  

Lloc de recollida
i devolució: 

CONSELL ESPORTIU
DEL PLA DE L’ESTANY

C/ del noc, s/n 
17820 BANYOLES

La persona sol·licitant declara haver llegit i accepta la normativa d’ús i es compromet, un vegada entregat el 
material per part del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, a respectar-lo i complir amb la normativa esmentada. 
Requerit i obligatori.

Informem que les seves dades personals seran tractades pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany, com a responsable del tractament, 
amb finalitat de portar un registre de les persones sol·licitants de material a efectes organitzatius. Es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a al Consell Esportiu del Pla de 
l’Estany. Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç. 

Material Unit. Material Unit.

Correu electrònic

https://www.ceplaestany.cat/pagines/politica-de-privacitat
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