
CONTACONTES
ESPECTACLE DE CARRER O DE SALA PER A PÚBLIC INFANTIL I FAMILIAR 

                       

LOPD 3/2018:  L’informem que les dades personals que vosté ens proporciona has sigut incorporats al Tractament d’activitat denominta
clients i el seu responsable és Ameba Teatre Cooperativa Valenciana. La finalitat és la gestió de la relació mercantil, administrativa i de
compliment d’obligacions fiscals. El terminide conservació de les dades serà de 6 anys. La base  jurídica del tractament és la ejecució
d’un contracte mercantil. No realitzarem cesió de dades salvaguardant les d’obligació legal. Drets: Vosté té la posibilitat d’ejercitar el
dret d’accés, rectificació, supresió i portabilitat, dirigint-se per escrit a la direcció dalt indicada.
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CONTACONTES AMEBA

REQUERIMENTS:
• Persona de l’organització per a la recepció.
• Ameba Teatre arribarà al lloc aproximadament 1 hora abans de l’actuació. 
• Poder accedir a l'espai amb la furgoneta per a carregar i descarregar
• Lloc per a aparcar (es cas de que siga complicat fer-ho a les immediacions)
• Espai escènic de 4x4m  preferiblement amb paret de fons (plaça, parc, passeig, etc.)
• Es recomanen cadires per als adults situades en semicercle. 
• Lloc a prop a mode de camerino per a que els actors puguen canviar-se.
• Punt de llum a no més de 20m  en cas de ser necessària microfonía o il·luminació nocturna 

(aportada per Ameba Teatre).

Nota:
• Es cas de pluja Ameba Teatre no podrà fer cap representació al ras.
• En cas de que es decidira suspendre l’actuació per pluja o algun imprevist, es deurà avisar amb la 

suficient antelació i serà acordada una nova data per a la representació. 
• Al concertar la data de l’actuació es dóna per acceptat el present pressupost.

V  I  DEO,   FOTOS Y DOSSIE  R CLICA ACÍ  
PRESSUPOST

ESPECTACLE
PREU PER
SESSIÓ

IVA
(IVA 21%)

PREU

Contacontes petit format

• HISTORIAS IRRISORIAS

• DISPARATARI DE CONTES

Contacontes mitjà o gran format

• HISTORIAS IRRISORIAS

• DISPARATARI DE CONTES

Els preus inclouen: Representació de l’espectacle, 
contractacions, equip de so, segur de responsabilitat
civil, IVA 21%

239,67 €

322,31 €

330,58 €

413,22 €

50,33 €

67,69 €

69,42 €

86,78 €

290,00 €

390,00 €

400,00 €

500,00 €

COOPERATIVA VALENCIANA

Avinguda del Pantà 31-baix, 46820, Anna (València) – CIF: F40579054

www.amebateatre.com – amebateatre@gmail.com - 677001471 - 648500885 
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