
SOL·LICITUD DE VISITES A ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS

 (a omplir per Roca Umbert) 

 Número de sol·licitud  

 Data del registre de la sol·licitud  

DADES SOBRE EL SOL·LICITANT

Nom de particular i/o representant de l’empresa o entitat  

NIF/ DNI  

Adreça  

Població   CP  

Telèfons de contacte  

Adreça electrònica de contacte  

SI S’ESCAU

Persona de contacte  

Telèfon de contacte  

Adreça electrònica de contacte  

DADES DE L’ACTIVITAT

Nom de l’activitat / espai que es vol visitar  

Data i horari (preferències)  

Nombre total de participants  

Heu visitat abans Roca Umbert?  

OBSERVACIONS

  

  

  

  

  

  

En fer la sol·licitud s’accepten les condicions exposades en l’annex. La reserva no es validarà fins que se’n confirmi la disponibi-
litat i el sol·licitant accepti el pressupost.

Granollers ,   de/d’   de 20  Signatura
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SOL·LICITUD DE VISITES A ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS

ANNEX 1 

CONDICIONS 
Les visites començaran puntualment i cal que el grup arribi amb antelació. 
És permès fer fotografies i gravacions durant la visita. 
Per motius de seguretat, durant tot el recorregut caldrà seguir sempre les indicacions del monitor/ora i no es permetrà la lliure 
circulació. En cas d’incompliment, Roca Umbert declina qualsevol responsabilitat.
Roca Umbert Fàbrica de les Arts podrà modificar l’itinerari previst per causes tècniques o artístiques

Cancel·lació
En cas de cancel·lació, s’haurà d’informar amb el màxim possible d’antelació a info@rocaumbert.cat i pagar un 25% del pressu-
post si la cancel·lació s’ha produït 15 dies abans de la data prevista d’inici de l’activitat.

Forma de pagament
Un cop feta la visita se n’enviarà la factura i caldrà abonar-la en un termini màxim de 15 dies.
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