
 

 

 
Área de Mocidade, NEG-238 

 

SOLICITUDE DE USO DOS LOCAIS DE ENSAIO 
 

Nome do grupo:  N.º de integrantes: 

Nome do/a solicitante: DNI: 

Enderezo do/a solicitante: Localidade: 

CP: Teléfono de contacto: Web, ou perfil nas redes sociais, do grupo: 
 
 

Correo electrónico: 

 

Relación de integrantes 
 

Integrante 1 
Nome e apelidos: 

DNI:  Data de nacemento: 

Enderezo:  Localidade: CP: 

Teléfono de contacto:  Outro teléfono: Ocupación: 

Correo electrónico: 

 

Integrante 2 
Nome e apelidos: 

DNI:  Data de nacemento: 

Enderezo:  Localidade: CP: 

Teléfono de contacto:  Outro teléfono: Ocupación: 

Correo electrónico: 

 

Integrante 3 
Nome e apelidos: 

DNI:  Data de nacemento: 

Enderezo:  Localidade: CP: 

Teléfono de contacto:  Outro teléfono: Ocupación: 

Correo electrónico: 

 

Integrante 4 
Nome e apelidos: 

DNI:  Data de nacemento: 

Enderezo:  Localidade: CP: 

Teléfono de contacto:  Outro teléfono: Ocupación: 

Correo electrónico: 

 

Integrante 5 
Nome e apelidos: 

DNI:  Data de nacemento: 

Enderezo:  Localidade: CP: 

Teléfono de contacto:  Outro teléfono: Ocupación: 

Correo electrónico: 
                



 

 

 
Área de Mocidade, NEG-238 

 

 

SOLICITUDE 
 

Logo de ser informados/as do regulamento dos Locais de Ensaio,  
 
SOLICITO: 
 
Poder utilizar os Locais de Ensaio do Concello da Coruña, así como o seu equipamento, nas 
seguintes modalidades de uso (indicar cun X): 
 

 Individual _____   

 Formación musical/dúo/grupo_____ 
 
A continuación, especificamos o horario de ensaio que se adapta ás nosas necesidades 
(marque do 1 ao 5, por orde de prioridade, sendo o 1 a opción de maior interese): 
 
HORARIO DE TARDE 
 Luns Mércores Xoves Venres Sábado Domingo 

das 16.00 ás 19.00 h       

das 19.00 ás 22.00 h       

 

HORARIO DE MAÑÁ 

 Xoves Venres Sábado Domingo 

das 11.00 ás 14.00 h     

 
 

Sinatura da persoa solicitante, 
 
 
 
 
 
A Coruña, ______ de ______________________ de 20____ 
 
 
O/a solicitante acepta, en representación do seu grupo musical, as condicións recollidas no 
regulamento e as consecuencias que poidan derivar do seu incumprimento. Ademais, achega 
coa solicitude a documentación requerida nas bases do regulamento. 
 
 
 
 

 

AVISO LEGAL  
De conformidade co que dispón o artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, infórmase de que os datos de carácter persoal declarados 

pasarán a formar parte do ficheiro denominado Solicitantes de espazos no proxecto Locais de Ensaio do Concello da Coruña, 

cuxo responsable do seu tratamento será o Concello da Coruña, e cuxa finalidade e uso establecidos será a xestión destes 

locais. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados neste ficheiro poderanse 

exercer no Rexistro Xeral do Concello da Coruña (pza. de María Pita, 1), nos termos recollidos nos artigos 15, 16 e 17 da 

citada Lei orgánica 15/1999. 

 

 


