RESERVA VISITA AL CASTELL DE SANTA BÀRBARA
El present formulari és l'única via de reserva de visites al Castell de Santa Bàrbara. No s'admeten reserves per altres
mitjans. Abans d'enviar aquesta sol·licitud de reserva tinga en compte les indicacions expressades més a baix.

DADES DEL/LA SOL·LICITANT.
Nom i cognoms o raó social:
Correu electrònic:

Tlfns:

Domicili:
Localitat

C.P.

dentificació del grup o col·lectiu (col·legi, congrés, grup...):

Les dades personals que apareixen a continuació seran tractades per les persones responsables de la tramitació de la seua sol·licitud, i aquelles altres
participants en la coordinació de les accions necessàries per al desenvolupament de l'activitat per a la qual sol·licita autorització. En virtut del Reglament
General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), done testimoniatge que les persones que apareixen a continuació coneixen aquesta
particularitat i han donat el seu consentiment expressament.

Persona responsable que acompanya el grup:
Nom i Cognoms.
Data de la visita (dd/mm/aaaa):
Horari d’ inici de la visita
Nº de monitors/acompanyants:
Nº de persones integrants del grup:
Rang d’ edats del grup:
Procedència: país / localitat
/
Ascensor
Carretera
Mode d’ accés al Castell:
Al grup existeixen persones amb mobilitat reduïda

SÍ /

TFN

NO

MPORTANT
1. S'hauran d'emplenar tots els camps d'aquest formulari i enviar-lo al correu
castillo.santabarbara@alicante.es amb una antelació mínima de 48 hores a la realització de la visita.
2. No s'admeten reserves amb una antelació superior a 3 mesos.
3. El simple enviament d'aquest formulari no garanteix la reserva. Rebrà resposta sobre aquest tema.
4. Les reserves podran ser revocades per l'Ajuntament d'Alacant per causes de força major o raons d'interès
públic general, sense dret a cap indemnització.
5. Els autocars autoritzats per a accedir al Castell són d'una longitud màxima de 8.50m i massa de 6.800kg.
Els conductors seguiran en tot moment les directrius i INSTRUCCIONS DE L'AGENT DE LA POLICIA
LOCAL.
6. Aquesta autorització està limitada a la mera càrrega/ descàrrega de passatgers. Després de baixar tots
els visitants, l'autobús haurà d'abandonar el Castell i tornarà per a la recollida després de finalitzar la visita.

Firmat. _______________
D'acord amb la legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 20161679, els informem que les dades que ens proporcione seràn objecte de
tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant amb la finalitat de poder donar compliment o resposta adequada a la seua sol·licitud. Les
dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1987, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i per
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de
cessió a altres organismes. Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant podrà Vosté exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i
portabilitat de dades i els de limitació i oposició al seu tractament. Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció
de Dades en la nostra pàgina web: https://www.alicante.es/va/contenidos/informacio-addicional-proteccio-dades

