FITXA DE SOL·LICITUD DE VISITA GUIADA A LLEIDA PER A GRUPS
DADES DE FACTURACIÓ
Nom entitat/associació:

Turisme de Lleida Organisme autònom depenent de l’ Ajuntament de Lleida. Codi d’ identificació en el Registre d’ Entitats Locals de Catalunya 2512073077. NIF P-7560001-E

DADES DEL GRUP
Nom:
Adreça:
Codi Postal i Població:
Telèfon:
E-mail:
Persona de contacte:

NIF:
Adreça:
Codi postal:
Població:

DADES DE LA VISITA O RUTA GUIADA
Visita o ruta escollida:
Data del servei:
Hora d’inici de la visita:
Punt d’inici:
____Nº Persones total
Idioma :

 Català

____Jubilats
 Castellà

____Nens menors de 7 anys
 Anglès

 Francès

REQUISITS ESPECIALS I/O OBSERVACIONS:

PROCEDIMENT
Un cop rebuda aquesta sol·licitud de reserva degudament emplena, es gestionarà i es farà arribar la
confirmació corresponent, amb tots els detalls tant per a la visita com per al pagament.
El cost de la visita haurà de ser abonat en la seva totalitat màxim una setmana abans. Un cop efectuat el
pagament no es realitzarà cap devolució.
TARIFES
Grups fins a 25 persones
Grups fins a 55 persones
Suplement idioma (anglès o francès)
Suplement cap de setmana (dissabte /diumenge) o festiu
Suplement cap de setmana/festiu i idioma
Suplement nocturn (a partir de les 20h)
Suplement hora extra

PUNT CONCRET
RUTA
93,25€
130,70€
115,50€
153€
21,35€
21,35€
26,80€
21,35€
41,20€

Aquestes dades no es destinaran a altres finalitats ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d'acord amb els principis de dades de caràcter
personal que estableix la Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).
El signatari podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei orgànica de protecció de dades
(Llei 15/1999, de 13 de desembre) sol·licitant-ho personalment per correu postal, fax o correu electrònic identificant-se a Turisme de Lleida,
C. Major, 31 25007 , Lleida .Telèfon 973 700 402, Fax: 973 700 416, correu electrònic turisme@paeria.es.
En el mateix lloc, si ho sol·licita, rebrà informació respecte a les dades subministrades, el seu tractament, responsables d'aquest tractament
i tota la informació que respecte aquest tema sol·liciti i que segons la llei en tingui dret.
El signatari autoritza el tractament i la cessió a tercers de les dades contingudes en aquest document amb les finalitats i objectius
acordats en aquest document o quan així estigui previst.

