
M u n i c í p i o  d e  B a i ã o
C â m a r a  M u n i c i p a l

PROVAS/MANIFESTAÇÕES DESPORTIVAS E DIVERTIMENTOS PÚBLICOS NA VIA PÚBLICA

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Baião

                                                                             IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome

Contribuinte nº ,  portador do C.C. Nº  Válido até ,

com  morada/sede  em  

Freguesia de  ,  Concelho de  

Código Postal   ,  Telefone  

Telemóvel  ,  E-mail   na  qualidade  de

,
____________________________________________________________________________

         PRETENSÃO

requer a Vª Exa, a emissão de licença para a realização na via pública do seguinte evento:

Prova desportiva              Manifestação Desportiva                Divertimento público

Com as seguintes características:

Tipo: 

Local: 

Data da Licença:  Horário pretendido: 

Número previsto de participantes:   Número de quilómetros a percorrer: 

             ELEMENTOS ENTREGUES
 Regulamento da atividade a desenvolver;

 Planta assinalando o local/percurso onde a atividade se vai realizar;

 Documento comprovativo da aprovação da prova pela entidade respetiva;

 Parecer da Entidade sob cuja a jurisdição se encontram as vias a utilizar, caso não seja a Autarquia;

 Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil;

 Parecer da GNR.

Pede deferimento,                                                                        O Requerente,

Aos,                    Ass. ________________________________________

                                              (    )

     NOTAS

Informação sobre o tratamento de dados pessoais|Regulamento Geral de Proteção de Dados (Reg.- (EU) 2016/679)

O Município de Baião utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, para instrução dos seus
processos e a prestação de informação sobre assuntos da autarquia.

Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Baião, consulte a nossa página web em
https://www.cm-baiao.pt/politica-de-privacidade ou envie um e-mail para dpo@cm-baiao.pt
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