
Av. del Pla del Vinyet, 48 · 08172 Sant Cugat del Vallès · teatre-auditori@santcugat.cat

NOTA: Reviseu que totes les dades siguin correctes.
* Camps obligatoris

Per formalitzar el retorn de l'import de les entrades, cal emplenar les dades requerides en 
aquest formulari i el reenvieu, abans del 12 de juliol del 2020, a: teatre-auditori@santcugat.cat.

El retorn dels diners es realitzarà abans del 30 de setembre, mitjançant una transferència bancària, 
independentment del mètode de pagament que veu utilitzar (efectiu, targeta de crèdit, de dèbit o 
transferència bancària).

Moltes gràcies.

Retorn de l'import de les entrades

Nom i cognoms (que figuren a l’entrada)*

Adreça*

Espectacle/s

Nom i cognoms del titular del compte corrent*

Total núm. d’entrades* Import total*

DNI/NIF*

Codi Postal* Població*

Correu electrònic*Telèfon*

NÚMERO DE COMPTE (IBAN)*

Espectacle 1* Núm. d’entrades* Import*

Import

Import

Import

Import

Espectacle 2 Núm. d’entrades

Espectacle 3 Núm. d’entrades

Espectacle 4 Núm. d’entrades

Espectacle 5 Núm. d’entrades

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la sol·licitud, i resten incorporades al fitxer automatitzat de l’OAMCC. 
Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets 
d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert a la Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a l’OAMCC: 
teatre-auditori@santcugat.cat o a l’avinguda Pla del Vinyet, 48, 08172 Sant Cugat del Vallès. Més informació a www.tasantcugat.cat

€

€

€

€

€

€
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