
TÚNEL DE BATEIG INFLABLE DE LA F.C.B.S.

Entitat Sol·licitant :

Adreça:

Població : CP: Comarca :

Responsable Activitat: DNI:

Telèfon: Mòbil: Correu Electrònic :

Data/es de l'Activitat

LLOC (Adreça i Població):

Breu descripció de
l'Activitat:

LOGÍSTICA

Data de Sol·licitut

Data de Recollida:

Data d'entrega:

IMPORTANT! Aquest tipus
de material requereix d'un

transport especial
(Furgoneta de càrrega)

CONDICIONS DE PRÈSTEC

La reserva del material es farà amb un mínim de 10 dies d'antelació.
La sol·licitud no quedarà aprovada fins que la FCBS ho confirmi al responsable de l'activitat.
El prèstec del material es farà segons la disponibilitat i en rigorós ordre de presentació.
L'entitat sol·licitant es farà càrrec de l'organització i cost  del material sol·licitat.
L'entitat sol·licitant es farà responsable dels desperfectes causats en el material prestat.
ENVIAR AQUEST DOCUMENT AL Nº DE FAX: 93.425.00.80 o ESCANEJAT A: fcbs@fcbeisbolsloftbol.com

DADES DEL SOL·LICITANT

DADES DE L'ACTIVITAT

Matí (10 -14) Tarda (16 -20)

Matí (10 -14) Tarda (16 -20)

El sotasignant manifesta:

Conèixer, acceptar i complir les condicions de prèstec establertes

Recollir i retornar el material a la FCBS dins les dates convingudes

Vetllar per la bona coservació del material prestat

Signatura:

Segell Entitat:

FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL

FULL DE SOL·LICITUT DE MATERIAL
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