
ABONAMENT  PER  A  EMPADRONATS   A
BENICÀSSIM  -ROTOTTOM  2016-

CONDICIONS:

Podran sol·licitar l’ENTRADA ROTOTOM SUNSPLASH PER A EMPADRONATS:

– Aquells veïns de Benicàssim majors de 18 anys que estiguen degudament inscrits en el
Padró Municipal d’Habitants amb data límit d’empadronament l’1-8-2015. 

– Les persones interessades podran sol·licitar  l’ENTRADA  ROTOTOM SUNSPLASH
EMPADRONATS en l’Ajuntament de Benicàssim, en el Servei d’Informació Ciutadana
(SIC), de dilluns a divendres, en horari de 8:00 a 17:00 h. L’últim dia per a presentar les
sol·licituds serà el 5-8-2016.

– Els veïns de Benicàssim que siguen majors de 12 anys i menors de 18 també podran
obtindre-la, a través d’un procediment específic (informació en el departament del SIC de
l'Ajuntament o en les oficines del festival, al caller Mossen Olies, 14 te. 964 30 52 20).

– L’abonament complet (110 €) dóna dret a l’entrada al recinte durant tots els dies de
celebració del festival. Els abonaments para més d’un dia consecutiu tenen un preu de 15 €
per dia.  Quan es tracte d’uns quants dies, però no consecutius, el preu serà de 20 €
per dia. El preu per a les entrades d’un només dia serà també de 20 €.

– Es pot sol·licitar l’entrada de més d’un dia en el formulari corresponent, tant de dies
consecutius  com alterns.  Sota  cap  concepte  es  podrà  sol·licitar  la  devolució  de  la
quantitat ingressada.

– L’abonament ROTOTOM per a empadronats és personal i intransferible.

– L’entrega de les polseres es farà en la zona d’acreditacions del recinte del festival, on
caldrà  entregar  la  còpia del  document  de  sol·licitud  i  el  resguard d’ingrés  bancari.
L’entrega es farà els dies previs a la celebració del festival en la zona d’acreditacions del
recinte, i serà anunciat oportunament en el Servei d’Informació Ciutadana de l’Ajuntament
de Benicàssim (SIC, tel. 964300962) i en la web municipal www.benicassim.org.

NOTA IMPORTANT:

 Les dades del nom, cognoms i DNI de la persona titular de la sol·licitud ha de coincidir
necessàriament amb les dades del pagament bancari.
 Podrà  encarregar-se  a  una  altra  persona  que  faça  els  tràmits,  tant  d’una  persona
interessada com de diverses simultàniament.
 La persona que figure en la sol·licitud serà la titular del dret a polsera, per la qual cosa
qui vinga per encàrrec d’una altra persona no ha d’identificar-se sota cap concepte, tant en
la sol·licitud com en les dades proporcionades en el moment del pagament, a causa del seu
caràcter personal i intransferible.
se  suggereix  a  les  persones  interessades  que    NO  ESPEREN  A  FER  LA
SOL·LICITUD EL DARRER DIA  , a causa de la saturació del servei i de les molèsties
que comporta.

http://www.benicassim.org/

