
CONCELLERÍA DE CULTURACONCELLERÍA DE CULTURA

FORMULARIO DE FORMULARIO DE PRE-RESERVAPRE-RESERVA::

ESPECTÁCULO “PIONERAS”ESPECTÁCULO “PIONERAS”

PATRICIA KRAUSPATRICIA KRAUS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTEDATOS DA PERSOA SOLICITANTE

NOME:

APELIDOS:

DATA DE NACEMENTO:

DNI:

TELÉFONO DE CONTACTO:

E-MAIL DE CONTACTO:

OBSERVACIÓNS:

Durante a organización deste espectáculo, aplicaranse as medidas de prevención e contención publicadas
pola Xefatura do Estado e pola Consellería  de Sanidade da Xunta de Galicia para facer fronte á crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19 e respectarase o establecido na medida de prevención 1.2 do Anexo
da Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, sobre
distancia de seguridade interpersoal “de, polo menos, 1,5 metros ou, na súa falta, medidas alternativas de
protección física con uso de máscara, de hixiene adecuadas e etiqueta respiratoria”.

No caso de que se desexe acudir acompañado/a dunha persoa coa que se conviva e que, polo tanto, fora
posible sentarse en asentos contiguos,  deberá indicarse os datos da persoa acompañante na seguinte
táboa. Para poder garantir a reserva dos asentos contiguos, a persoa solicitante deberá remitir nun único
correo electrónico os xustificantes de pagamento correspondentes á súa propia entrada e ao da persoa
acompañante, que poderá consistir nun único pagamento polo importe de ambas entradas.

DATOS DA PERSOA ACOMPAÑANTE CONVIVENTE (MÁXIMO UNHA)DATOS DA PERSOA ACOMPAÑANTE CONVIVENTE (MÁXIMO UNHA)

NOME:

APELIDOS:

DATA DE NACEMENTO:

DNI:

TELÉFONO DE CONTACTO:

E-MAIL DE CONTACTO:

OBSERVACIÓNS:
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        Declaro que lin, entendo e acepto os seguintes termos e condicións: 

O período de pre-reserva estará dispoñible dende o 20 ata o 27 de xullo. A data máxima de vencemento do
pago será ao día seguinte da recepción da carta de pago.

A persoa solicitante comprométese a adquirir a entrada a título persoal e intransferible, coa única excepción
de que, no caso de non poder asistir ao evento, debido a motivos de control necesarios derivados da crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19, soamente se autorizaría a cesión da entrada a outra persoa se con
anterioridade  ao evento  se  comunica  esta  circunstancia,  facilitando  o  nome,  apelidos,  DNI  e  datos  de
contacto da persoa que substituiría ao/á solicitante ou ao/á acompañante, de ser o caso, enviando un correo
electrónico a cultura@nigran.org.

A persoa solicitante será responsable da veracidade dos seus datos e dos datos da persoa acompañante,
así como da veracidade da condición de convivencia entre a persoa solicitante e a persoa acompañante,
incluíndo  á/s  persoa/s  que  substitúa/n  a  algunha das  anteriores,  nos  termos expresados no  parágrafo
anterior.

Nota aclaratoria: Este Formulario de Pre-reserva débese enviar cuberto a cultura@nigran.org. Unha vez
efectuada a pre-reserva, o Concello de Nigrán enviaralle un recibo para poder facer o abono da entrada,
que terá un importe de 9 € (ou 18 €, no caso de acudir con acompañante convivente). O xustificante de
pago  terá  que  ser  remitido  a  cultura@nigran.org  e,  unha  vez  recibido,  enviaráselle,  tamén por  correo
electrónico, a entrada xerada para este evento.

A  persoa  solicitante  terá  a  obriga  de  custodiar  a  súa  entrada,  que  será  individualizada,  e  actuar  con
responsabilidade, non estando permitido realizar duplicados inxustificados da mesma, así como tampouco a
súa publicación en calquera medio de difusión ata a finalización do evento, xa que no caso de advertirse
unha duplicación fraudulenta  e  detectarse a  existencia  de máis  dunha entrada con  identificador  único,
procederíase á expulsión do evento de todas aquelas persoas que portaran a entrada duplicada, asumindo
o solicitante/adquirinte da entrada as responsabilidades que puideran derivarse.

DATA:

SINATURA:

A PERSOA SOLICITANTE DEBERÁ ACHEGAR COPIA DIXITALIZADA DO DNI OU NIEA PERSOA SOLICITANTE DEBERÁ ACHEGAR COPIA DIXITALIZADA DO DNI OU NIE

No  caso  de  que  non  resultase  posible  asinar  dixitalmente  o  presente  formulario,  esta  solicitude
considerarase igualmente válida, sempre que se acompañe de copia dixitalizada ou fotografía por ambas
caras do DNI ou NIE.
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