
SOLICITUDE DE ACCESO AO USO DAS SALAS DE ENSAIO  
DO LOCAL DE MÚSICA DE PONTEVEDRA 
Destinatario: Concellaría de Xuventude do Concello de Pontevedra 

 

Nome do grupo  

 

Persoa representante do grupo 

Nome e Apelidos  

Enderezo  

Concello  

DNI  Data nacemento  

Tlfn.  Mail  

Existen mulleres compoñentes do grupo?  SI   NON 

Componentes 

Nome e Apelidos  

Enderezo  

Concello  

DNI  Data nacemento  

Tlfn.   Mail  

Nome e Apelidos  

Enderezo  

Concello  

DNI  Data nacemento  

Tlfn.   Mail  

Nome e Apelidos  

Enderezo  

Concello  

DNI  Data nacemento  

Tlfn.  Mail  

Nome e Apelidos  

Enderezo  

Concello  

DNI  Data nacemento  

Tlfn.   Mail  

Nome e Apelidos  

Enderezo  

Concello  

DNI  Data nacemento  

Tlfn.  Mail  

Nome e Apelidos  

Enderezo  

Concello  

DNI  Data nacemento  

Tlfn.  Mail  

 

Solicita o uso das instalación e do equipamento do Local de Música do Concello de Pontevedra, 

facéndose responsable en representación do grupo citado, da conservación das instalación e 

materiais, así coma dos danos que se produzan no mesmo, de acordo coas normas de uso deste 

servizo aprobadas polo Concello de Pontevedra. 

A cubrir polo Departamento | Aceptación da solicitude. 

DATA e SELO                                      _ 

  



SOLICITUDE DE ACCESO AO USO DAS SALAS DE ENSAIO  
DO LOCAL DE MÚSICA DE PONTEVEDRA 
Destinatario: Concellaría de Xuventude do Concello de Pontevedra 

 

 

Solicita o uso das instalación e do equipamento do Local de Música do Concello de Pontevedra, 

facéndose responsable en representación do grupo citado, e no seu defecto, os seus representantes 

legais, da conservación das instalación e materiais, así coma dos danos que se produzan no mesmo, 

de acordo coas normas de uso deste servizo aprobadas polo Concello de Pontevedra. 

Esta solicitude está pendente de autorización pola Comisión de Valoración quen someterá a mesma a 

estudio segundo os criterios establecidos nas Normas de Uso do Local, que son: 

1. Que polo menos un dos compoñentes do grupo estea empadroado en Pontevedra (deberase 

achegar certificado). 

2. Que as idades dos compoñentes estean entre os 16 e 30 anos, poidendo ter unha media total 

de 35 anos máximo, se houbera persoas de máis idade. 

 

 Autorizo á entidade xestora do Local de Música de Pontevedra a enviarme información sobre as 

actividades que organice e información de actividades municipais de interese para a mocidade. 

 Acepto a posibilidade de que se realice algún tipo de cobertura audiovisual das actividades do 

Local de Música de Pontevedra e, polo tanto, que as miñas imaxes aparezan en fotos e/ou 

vídeos de distribución pública. 

 Son coñecedor/a de que o Local de Música conta cun sistema de seguridade con videovixiancia, 

o cal está rexistrado a nome do Concello de Pontevedra, e así tamén as responsabilidades que 

sobre iso se deriven, e que será usado só no caso de producirse algún delito ou accidente. 

 Acepto as normas do Local de Música de Pontevedra que dou por lidas e comprendidas. 

 Esta solicitude está pendente de autorización pola Comisión de Valoración quen someterá a 

mesma a estudo segundo os criterios establecidos nas Normas de Uso do Local. 

 Para os solicitantes menores de 18 anos, será necesario contar coa autorización formal dos 

pais/titores. 

 Calquera modificación ou ampliación dos datos do grupo, deberá ser comunicada á xestora do 

Local de Música.  

 

En Pontevedra a ........... de ................................................de 20....... 

Sinatura                               

 

Documentación que se adxunta. Marcar cunha X: 

□ Copias dos DNIs das persoas compoñentes dos grupos. 

□ Volante do Padrón do Concello de Pontevedra (1 membro do grupo). 

□ Autorizacións de pais/nais/titores no caso de seren menor de idade. 

En aplicación do disposto pola LO 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos, mediante a cumprimentación do presente 

boletín de inscrición, autorizo que os datos persoais nel recollidos sexan incorporados ao correspondente ficheiro do servizo de 

xestión do Local de Música Municipal do concello de Pontevedra. Os devanditos datos serán tratados coa finalidade da xestión das 

Instalacións Municipais e a participación nas actividades organizadas polo Departamento de Xuventude e Local de Música. 

A posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos ficheiros está dispoñible mediante 

contacto co Local de Música de Pontevedra, R/ Otero Pedraio, S/N, 36004, Pontevedra, telf. 986 856 573.  



SOLICITUDE DE ACCESO AO USO DAS SALAS DE ENSAIO  
DO LOCAL DE MÚSICA DE PONTEVEDRA 
Destinatario: Concellaría de Xuventude do Concello de Pontevedra 

 

AUTORIZACIÓN DOS PAIS/NAIS/TITORES 

(no caso de haber varios menores, deberán presentar unha por cada rapaz/a) 

Con esta autorización, os pais/titores dos solicitantes menores de 18 anos aceptan que os datos dos 

seus fillos/as pasen a formar parte da base de datos específica de grupos do Local de Música de 

Pontevedra (Concello de Pontevedra). En todo caso, cumprirase o establecido na Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e respectando os deberes de 

confidencialidade e seguridade no tratamento dos datos. 

 

 Autorizo á entidade xestora do Local de Música de Pontevedra a enviar información sobre as 

actividades que organice e información de actividades municipais de interese para a mocidade. 

 Acepto a posibilidade de que se realice algún tipo de cobertura audiovisual das actividades do 

Local de Música de Pontevedra e, polo tanto, que as imaxes aparezan en fotos e/ou vídeos de 

distribución pública. 

 Son coñecedor/a de que o Local de Música conta cun sistema de seguridade con videovixiancia, 

o cal está rexistrado a nome do Concello de Pontevedra, e así tamén as responsabilidades que 

sobre iso se deriven, e que será usado só no caso de producirse algún delito ou accidente. 

 Esta solicitude está pendente de autorización pola Comisión de Valoración quen someterá a 

mesma a estudo segundo os criterios establecidos nas Normas de Uso do Local. 

 Para os solicitantes menores de 18 anos, será necesario contar coa autorización formal dos 

pais/titores. 

 Calquera modificación ou ampliación dos datos do grupo, deberá ser comunicada á 

coordinación do Local de Música.  

 

Nome da pai/nai/titor  

Teléfono de contacto  

 

Si autorizo ao meu fillo/a ............................................................................................................................. 

.................................................................................................................. a facer uso das instalacións do 

Local de Música de Pontevedra nos horarios acordados . 

 

 

 

En ................................................................... a .................. de ................................................ de 20......... 

 

Sinatura 

 


