ANNEX II
Autoritzacions a ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE i a CENTRES EDUCATIUS
per a l'ús privatiu d'una Instal·lació Esportiva Municipal per a una activitat
esportiva anual o puntual

Cessió d'Instal·lacions Esportives

Espai reservat pel registre

Sol·licitud de reserva d'Espais
En/Na ............................................................................................................................. com a representant
de l'Entitat ...........................................................................................................
DECLARO
•

Que presento a aquest registre la següent documentació:
•

Detall dels espais o equipaments que es volen utilitzar

•

Projecte esportiu de la temporada amb detall de les activitats que es desenvoluparan, el
nombre d'equips, categories, nombre de participants i necessitats.

•

La relació de persones del centre que desenvoluparan les tasques de responsable
durant el desenvolupament de les activitats, dades de contacte de les mateixes i
declaració responsable de reconeixement del reglament d'utilització dels espais

•

Declaració responsable d'estar al corrent de totes les obligacions municipals

•

Declaració responsable de les persones que faran les tasques de responsable de
l'activitat que s'hi durà a terme

•

Declaració responsable del representant de l'Entitat

•

Pòlissa d'assegurança vigent i al corrent de pagament amb cobertura de les activitats
que es realitzaran i amb cobertura per atendre la responsabilitat civil derivada dels
desperfectes que es puguin ocasionar als equipaments municipals

•

Declaració (si s'escau) de les quotes que la meva entitat percep per a la realització
d'activitats en espais municipals i pressupost per a la temporada a iniciar i la liquidació
del pressupost de la temporada immediatament anterior, si en aquesta, l'entitat o club
també ha rebut ingressos derivats de la utilització dels espais municipals.

per la qual cosa SOL·LICITO

•

Que em sigui cedit l'espai en qüestió en els dies i les hores demanades

Anglès, a _______ d _______________ de 201___
(signatura del responsable i segell de l'entitat)

Cessió d'Instal·lacions Esportives
Reserva de l'espai
NOM DE L'ENTITAT
NÚMERO DE REGISTRE DEL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS
ESPAI QUE SE SOL·LICITA
TIPUS D'AUTORITZACIÓ

ANUAL O PERIÒDICA

ÚS PUNTUAL

CATEGORIA / CURS
NOMBRE APROXIMAT D'ESPORTISTES

RESPONSABLE DE GRUP
CONTACTES
HORARI DE RESERVA
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
DISSABTE
DIUMENGE
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Cessió d'Instal·lacions Esportives
Declaració del responsable de l'activitat
NOM DE L'ENTITAT

En/Na .........................................................................................................................................................

DECLARO
•

Que com membre de l'entitat abans esmentada seré responsable de grup en els dies i hores
especificats en la sol·licitud.

•

Que em comprometo a vetllar pel bon ús de les instal·lacions municipals i dels materials que
se'm deixin en cas que això succeeixi.

•

Que conec el reglament en vigor de la instal·lació en la qual desenvoluparé les meves tasques.

•

Que compliré aquest reglament i el faré complir a tots els usuaris/usuàries que estiguin sota la
meva responsabilitat.

Anglès, a _______ d _______________ de 201___
(signatura i segell de l'entitat)

(Cal omplir-ne un per cada responsable)
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Cessió d'Instal·lacions Esportives
Declaració del representant de l'activitat
NOM DE L'ENTITAT

En/Na ............................................................................................................................. com a president/a de
l'Entitat anteriorment esmentada.
DECLARO
•

Que la meva entitat està al corrent de pagament de totes les obligacions municipals

•

Que l'Entitat a qui represento es compromet a presentar per a la seva aprovació i autorització
específica, abans de la seva difusió, qualsevol publicitat on s'utilitzi noms, anagrames o logotips
municipals

DEMANO

□

Que les notificacions em siguin trameses per correu convencional.

□

Que les notificacions em siguin trameses via telemàtica.

Anglès, a _______ d _______________ de 201___
(signatura del representant i segell de l'entitat)
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Cessió d'Instal·lacions Esportives
Declaració de quotes
NOM DE L'ENTITAT

En/Na ............................................................................................................................. com a president/a de
l'Entitat anteriorment esmentada.
DECLARO
•

Que la meva entitat cobra les següents quotes als seus associats pels conceptes que es
detallen

QUOTA GENERAL
ALTRES ACTIVITATS
ACTIVITAT

QUOTA

CONCEPTE

•

Que adjunto còpia del pressupost on totes aquestes activitats es detallen.

•

Que adjunto liquidació de la temporada anterior on es reflecteixen totes les activitats realitzades
en espais municipals pels quals aquesta entitat ha cobrat quotes.

•

Que adjunto un document on s'expliciten els drets i els deures que aquestes quotes comporten
per a les persones que les paguen.

Anglès, a _______ d _______________ de 201___
(signatura i segell de l'entitat)

C/ d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

