Av.Santa Coloma, 47/51
AD500 Andorra la Vella
Telf.+376 808 225-Fax: +376 808 240

c/e: socorrisme@creuroja.ad

FULL DE SOL.LICITUD DE SERVEI
Data sol·licitud:

DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT:
NOM DE L'ENTITAT:
ADREÇA:
TELÈFON:

FAX:

MAIL:

NOM DE L'ACTE:
RESPONSABLE DURANT L'ACTE:

TELÈFON MÒBIL:

DESCRIPCIÓ DE L'ACTE:

LLOC DE REALITZACIÓ:

NOMBRE PREVIST D'ASSISTENTS:

PÚBLIC PREVIST ASSISTENT:

DATA

DIA DE LA SETMANA

HORA INICI ACTE

HORA FINALITZACIÓ ACTE

EMPLAÇAMENT PREVIST CRA

La Creu Roja Andorrana iniciarà el seu servei 15 minuts abans de l'acte en cas de requerir-la abans s'haurà de comunicar per escrit,
És obligatori omplir tots els camps

El sol·licitant, com a responsable, sol·licita els serveis assenyalats als apartats anteriors i manifesta:
A) Que l'únic responsable de l'acte, al que fa referència la demanda de sol·licitud, és l'entitat sol·licitant, queda expressament exclosa la Creu
Roja Andorrana de qualsevol responsabilitat, llevat de les derivades de la prestació del servei al qual s'ha compromès Creu Roja Andorrana i
dins del recinte que s'especifica.
B) Que la Creu Roja Andorrana proporcionarà el servei preventiu sol·licitat, però no participarà en l'organització de l'acte.
C) Que els serveis realitzats per la Creu Roja Andorrana, es porten a terme per recursos humans voluntaris, que compten amb l'adequada
formació i capacitació per a dur a terme les tasques a realitzar.
D) Els Voluntaris socorristes de la Creu Roja Andorrana estan subjectes a la Llei 89/2010 de la Creu Roja Andorrana, a la llei 90/2010 del
voluntariat d'Andorra, del 16 de desembre de 2010 i a la llei que regula el transport sanitari d'Andorra del
desembre del 2005.
F) Les necessitats bàsiques dels voluntaris d’aigua, menjar, etc. Segons la durada del servei aniran a càrrec de l’entitat:
- Serveis d’entre 1h i 4h: s'ha de proporcionar aigua
- Serveis d’entre 4h i 8h: s'ha de proporcionar aigua i menjar
- Serveis de més de 8h: s'ha de proporcionar aigua i els àpats necessaris durant tot el servei.
La planificació de la cobertura dels serveis s'organitza setmanalment pels serveis previstos per la setmana següent. No es garanteix la
cobertura del serveis sol·licitats per la mateixa setmana. Si la entitat així ho espresa per escrit se li pot donar una resposta abans de la setmana
prèvia a l'esdeveniment inclòs la mateixa setmana.
En cas d'urgència trucar al telèfon (+376) 350 208
He llegit i accepto les Condicions Generals.

Signatura:

A omplir per la Creu Roja Andorrana
B2:

PSE2:

PSE1:

CE:

PSE2:

AUX:

PSE2:

PSE1:

AUX:

Vehicle:

Vehicle:

Vehicle:

Altres:
De conformitat amb la llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre, mitjançant el qual es regula el dret d'informació
de les persones interessades en els processos de recollida de les dades personals, s'informa que les dades de caràcter personal que es donin
mitjançant aquesta notificació s'inclouran al fitxer de dades de la Creu Roja Andorrana. La finalitat del fitxer és la gestió de les dades administratives
i la comunicació d'activitats. Així mateix s'informa a la persona interessada que l'adreça on es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió
i oposició és la Creu Roja Andorrana Av.Santa Coloma 47/51 AD500 Andorra la Vella, telèfon 808225, socorrisme@creuroja.ad

