ORGANITZAT AMB:

Montjuïc

5 - 8 Octubre
2017

Av. Reina M. Cristina, s/n
08004 Barcelona
Tel. 902 233 200 - (+34) 93 233 20 00

Av. Reina M. Cristina, s/n
08004 Barcelona

SOL·LICITUD DE COMPRA ANTICIPADA
D’ENTRADES PER A GRUPS
Dades de contacte
Nom del centre

NIF

Nom del responsable del grup
Adreça del centre			
C.P.

Població 			

Telèfon del centre

Mòbil del responsable del grup

Adreça electrònica on rebre les entrades

Dia de la visita
Dia: 6 d’octubre del 2017
Preu de l’entrada: 6 € (IVA inclòs) a partir de 10 alumnes.
Nombre d’alumnes:

x 6 € (IVA inclòs) =

preu total del grup.

Nombre de professors que acompanyaran el grup:
Els professors tenen l’entrada gratuïta.

El pagament s’ha de fer mitjançant una transferència bancària a l’entitat següent:
CAIXABANK IBAN: ES49 2100 0927 56 0200017660

Envieu aquesta sol·licitud emplenada juntament amb la còpia de la transferència bancària
abans del dia 29 de setembre del 2017 a l’adreça electrònica: bgw@firabarcelona.com
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Entrada col·lectiva
Aquesta modalitat genera un pdf amb una única entrada per a
tots els alumnes i professors, que cal imprimir i presentar en
l’accés al recinte per c/ Lleida. Aquesta entrada s’enviarà a
l’adreça de correu facilitada. Ha d’entrar-hi tot el grup alhora.
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No hi haurà compra d’entrades “in situ” per a grups.
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Avinguda de la Reina M. Cristina

4
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Per garantir la seguretat, l’aforament del recinte és limitat.

Avinguda de Rius i Taulet

Carrer Lleida

Només s’acceptaran les sol·licituds de compra anticipada que
tinguin tots els camps emplenats correctament i que vagin
acompanyades del comprovant de la transferència bancària.
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Marqueu si necessiteu factura.
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Les dades de contacte demanades per FIRA DE BARCELONA mitjançant aquesta sol.licitud de compra anticipada d’entrades per a grups pel Saló de l’Ensenyament, es refereixen
única i exclusivament a dades de caràcter professional, en conseqüència i d’acord amb l’article 2.2 del RD 1720/2007 de 21 de desembre queda exclosa d’aplicació la LOPD
15/1999 i resta de normativa legal sobre protecció de dades personals. De conformitat amb el que disposa la LSSI 34/2002, si no desitja rebre informació comercial per via
electrònica preguem remeti un correu a lopd@firabarcelona.com
Los datos de contacto solicitados por FIRA DE BARCELONA mediante esta solicitud de compra de entradas para grupos para el Salón de l’Ensenyament, se refieren única y
exclusivamente a datos de carácter profesional, en consecuencia y de acuerdo con el artículo 2.2 del RD 1720/2007 de 21 de diciembre queda excluida de aplicación la LOPD
15/1999 y demás normativa legal sobre protección de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en la LSSI 34/2002 si usted no desea recibir información comercial por vía
electrónica le rogamos remita un correo a lopd@firabarcelona.com

