
Formulari de Sol·licitud de reserva d'espais de Vinseum  (v.4; 30/3/2015) 
  

Sol·licitud de reserva d'espais de Vinseum

Dades del sol·licitant

Entitat organitzadora

Persona de contacte

Correu electrònic Telèfon de contacte

Relació amb Vinseum Amic d'Honor

Amic de Vinseum

Entitat amb conveni de col·laboració

Altres

Dades de l'acte

Nom de l'acte

Data de l'acte

Horari acte (inici-final) Horari previst ocupació

Nombre de ponents Nombre previst d'assistents

Tipus d'acte Acte comunicatiu

Activitat cultural

Conferència, xerrada, reunió

Jornada, congrés, curs

Concert, projecció, assaig

Tast

Altres

Espais a reservar:

Auditori

Capella

Pati

Terrassa

Altres

Espai degustació (si s'escau)

Pati

Terrassa

Altres

Horari degustació

Estructura de l'acte (timing)



Material necessari (anota la quantitat):

Taules auditori (màx. 3) Taules aperitiu Cadires plegables

Micròfons taula (màx.3) Micros inalàmbrics (màx. 2) Faristol

Ordinador portàtil Pantalla Piano (només auditori)

Dades de facturació (ompliu només si sou un usuari nou o heu modificat les dades)

Raó social NIF/CIF

Adreça

Codi postal Població

Forma de pagament Efectiu o Visa

Transferència bancària

Rebut domiciliat

Format 
factura 

PDF

Paper

Data de sol·licitud Data última modificació

 

He llegit i accepto la normativa d'ús dels espais de Vinseum (disponible a www.vinseum.cat)

Un cop ple, guardeu el document i envieu-lo a reserves@vinseum.cat

Política de privacitat de dades 
  
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades estan incloses a 
les bases de  dades de tractament manual i automatitzat de VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, amb la finalitat de gestionar la seva 
petició. Vostè té dret de rectificació, oposició, accés, i cancel•lació de les seves dades personals que figuren als nostres fitxers. Ens ho pot comunicar per 
escrit a VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, Pl. Jaume I, 1-5, 08720-Vilafranca del Penedès,o bé mitjançant un correu electrònic a 
vinseum@vinseum.cat.

Observacions postacte (a omplir pel personal de Vinseum)

Horari ocupació real 

Horari conserge

Horari tècnic de so Nombre real d'assistents

Altres informacions:

Signatura personal Vinseum                                                                            Signatura conformitat (entitat sol·licitant) 

 

mailto:reserves@vinseum.cat
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