ADHESIÓ A LA CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ DE LA FIRA DE LA ROSA

En motiu de la Fira de la Rosa, del 16 al 19 de juny de 2022, l'àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Roses organitzem una campanya de dinamització del comerç, que consisteix en la
decoració dels aparadors amb temàtica floral i motius vermells.
L’Ajuntament de Roses es compromet a:
1. Fer difusió dels establiments participants.
2. Una campanya de promoció de Roses i dels establiments participants a les xarxes socials i a
la web de l’Ajuntament.
3. Entregar globus vermells amb el suport serigrafiats amb el logo de la Fira de la Rosa per entregar als seus clients.
L’establiment ________________________________ es compromet a:

1. Decorar l’aparador amb temàtica floral i/o amb motius vermells durant els dies de la Fira de la
Rosa del 16 al 19 de juny del 2022.

2. Enviar una fotografia de bona qualitat de l’aparador decorat a :
promocioeconomica@roses.cat per la seva promoció a les xarxes socials.
L’entrega del material es realitzarà entre els dies 13 i 14 de Juny i es comprovarà el compliment de
les normes de participació, si no es compleixen no es farà entrega del material.
En/na
__________________________
com
a
representant
de
l’empresa
________________________
amb
NIF
_______________
i
nom
comercial
___________________________ accepto els compromisos adquirits per aquesta campanya i m’adhereixo a la mateixa en les condicions establertes.
Roses el dia ________________ del 2022
Signat:

Nom i cognoms
Establiment
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les seves dades seran
incorporades a un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Roses amb la finalitat de comunicar-li els nostres serveis i activitats
i a un fitxer titularitat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb les finalitats directament relacionades amb la dinamització
econòmica. En cas de voler exercir els seus drets d’accés, rectificació , oposició o cancel·lació de les seves dades personals
pot adreçar-se a l’Ajuntament de Roses, Pl/ Catalunya núm 12. I mitjançant comunicació escrita adreçada al Consell Comarcal
de l'Alt Empordà amb domicili al Carrer Nou, 48, 17600 Figueres.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

DADES DE L’ESTABLIMENT ADHERIT FIRA DE LA ROSA

1. Dades actualitzades de l’establiment, que es publicaran en el material gràfic de la campanya:
Nom Fiscal de l’establiment (titular):
Nom comercial:
Adreça:
Pàgina web:
Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

Xarxes Socials:
Facebook:

Instagram:

Twitter:

Youtube

Whatsapp:

Altres:

Nº de treballadores:

LÍMIT D’ENTREGA: DIVENDRES 6 DE MAIG A LES 14h

Entrega a través de correu electrònic: promocioeconomica@roses.cat o bé personalment al
c/ Madrid núm. 1 de Roses

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les seves dades seran incorporades a un
fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Roses amb la finalitat de comunicar-li els nostres serveis i activitats i a un fitxer titularitat del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà amb les finalitats directament relacionades amb la dinamització econòmica. En cas de voler exercir els seus drets
d’accés, rectificació , oposició o cancel·lació de les seves dades personals pot adreçar-se a l’Ajuntament de Roses, Pl/ Catalunya núm 12. I
mitjançant comunicació escrita adreçada al Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb domicili al Carrer Nou, 48, 17600 Figueres.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

