SOLICITUDE: GRUPOS MUSICAIS (corais, dúos,
magos, grupos de gaitas...) PARA A CELEBRACIÓN
DAS FESTAS PATRONAIS NOS BARRIOS E
PARROQUIAS DO MUNICIPIO DE LUGO ANO _____

Apelidos e nome __________________________________________________________, con
DOCUMENTO DE IDENTIDADE número _____________, teléfono número ______________, con
domicilio en ____________________________________________________________________,
núm.____, piso___, CP_______, localidade ______________, en representación legal da
entidade_____________________________________________, con CIF ____________ con
domicilio social en _________________________________________, número___, piso___,
CP______, teléfono número__________, na localidade de_____________, que figura inscrita no
Rexistro municipal de asociacións co número________.

SOLICITA

Unha actuación de:
Grupo de gaitas
Maxia
Coral
Dúo musical

Parroquia / Barrio _____________________________________________________________
Data da celebración da festa_____________________________________________________
Lugar_______________________________________________________________________
NOTA: no dorso deste impreso indícase a documentación que deberá achegar con esta solicitude.

Lugo, ________ de ________________ de _______
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

DOCUMENTACIÓN XERAL QUE DEBERÁ DE PRESENTAR

• Fotocopia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE da persoa solicitante.
• Copia do documento acreditativo da representación que ten a persoa solicitante da entidade ou
asociación.
• Fotocopia do NIF /CIF da asociación ou institución que representa.
• Declaración xurada confirmando a actuación de: grupo musical, maxia, coral, dúo (o día
solicitado).

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

ANEXO I
DECLARACIÓN XURADA PARA OS EFECTOS DE CONFIRMAR A
ACTUACIÓN DO GRUPO MUSICAL/MAXIA, ACHEGADA POLO
CONCELLO NAS PARROQUIAS E BARRIOS DO MUNICIPIO DE LUGO,
POLA CELEBRACIÓN DAS FESTAS PATRONAIS

D.ª/D__________________________________________________________ con DOCUMENTO DE
IDENTIDADE num.__________________como

representante legal da comisión de festas da

parroquia, barrio, da asociación cultural ou veciñal, ____________________________________
con CIF/NIF _________________.

DECLARO BAIXO XURAMENTO QUE:

O grupo musical/maxia ______________________________________________________ actuou o
día _____de_________de______

co motivo da celebración da festa patronal desta parroquia/barrio.

Lugo, ________ de ________________ de _______
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

