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Formulari de sol·licitud de carnet de préstec per a centres o institucions
Condicions del préstec:
*50 documents o 2 lots de llibres.
*Període de préstec: 90 dies prorrogables.
*El centre vindrà a fer la tria a la biblioteca i es farà càrrec del retorn dels documents.
*Si es perd algun document o es malmet, s’haurà de restituir.
*El carnet es renovarà anualment al mes de setembre. La biblioteca avisarà al centre per a fer la
renovació.
*En cap cas aquest carnet és per a ús personal.
La formalització d’aquesta sol·licitud comporta l’acceptació i coneixement de les condicions del préstec.
DADES DE L’AGRUPACIÓ, CENTRE O INSTITUCIÓ SOL·LICITANT
Tipus d’entitat
Cultura i lleure



Educació



Sanitat i Serveis Socials



Altres entitats, especificar l’activitat: _________________________________________________
Nom de l’entitat (escriure exactament el que diu al segell oficial, en majúscules)

NIF

Domicili (carrer, plaça, número, porta, pis)

Codi postal

Comarca

Telèfon de contacte

Localitat

Correu electrònic

Nom i cognoms del responsable d’utilitzar el carnet

Nom i cognoms del director/a de l’entitat:

Firma del director/a de l’entitat

__________________________________________________

Conec i accepto la normativa i els serveis de la Biblioteca

Segell de l’entitat

Data

Les dades que sol·licitem s'incorporaran al fitxer del Sistema de Gestió Bibliotecària creat per a la gestió dels serveis que s'ofereixen als usuaris de
les biblioteques públiques de Catalunya. Podran ser comunicades a organismes públics amb finalitats de gestionar i oferir aquests serveis. En omplir
aquest formulari entenem que ens atorgueu el vostre consentiment per portar a terme aquest tractament. A la vostra Biblioteca podreu consultar les
dades, fer-les rectificar, oposar-vos al seu tractament i cancel·lar-les. També podeu exercir aquests drets adreçant-vos al Responsable del Fitxer:
Generalitat de Catalunya. Servei de Biblioteques, Pl. de Salvador Seguí, 1-9, Barcelona (CP-08001).
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