SOL·LICITUD D'ORGANITZACIÓ DELS CASALS ESPORTIUS D'ESTIU 2017
1. DADES DE L’ENTITAT
Entitat
Adreça
Tel.
A/e

CIF
CP

Localitat

WEB/facebook
2. DADES REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT SOL.LICITANT

Nom i cognoms
Adreça
Càrrec

NIF/NIE

Localitat

Tel.

CP

A/e
3. DADES DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE
INSTAL·LACIÓ QUE ÉS
SOL·LICITA
Adjunto la documentació següent:

Original NIF/NIE del/de la representant legal.
Original del CIF de l’entitat peticionària.
Certificat del secretari/ària que acredita la representació legal de la persona sol·licitant, ANNEX 5
*En cas que no siguin vigents els estatuts, o bé hagin variat els òrgans de representació, caldrà aportar la documentació
original.
Programació i planificació de les activitats i pressupost previst, ANNEX 6 I 8 respectivament
Originals dels títols que acrediten la formació del personal, i autorització paterna en cas de menors d'edat
Declaració de responsable de compliment de requisits i d'adquisicó de compromisos, ANNEX 4.
Declaració responsable del compliment amb la llei de protecció jurídica del menor, ANNEX 3.
Declaració de compliment d'obligacions fiscals i amb la seguretat social, ANNEX 7.
Declaració sobre l’assegurança, d’acord amb l’ANNEX 2.

Signatura representant legal i Segell entitat

Sr/a

CASALS ESPORTIUS D'ESTIU

DECLARACIÓ SOBRE L'ASSEGURANÇA
NIF/NIE

Nom
com a

PRESIDENT

de l'entitat

que presenta el projecte:
DECLARO
Que l'entitat a la que represento ha formalitzat la corresponent assegurança que cobreix aquest projecte
amb l'empresa asseguradora
Dades del contracte: responsabilitat civil per un capital cobert de
(pòlissa número
en compliment dels requeriments del Decret 112/2010 i tota aquella normativa vigent i que li sigui d'aplicació, adjuntant còpia del
contracte i de la pòlissa preceptiva d'acord a les bases generals i l'específica que li sigui d'aplicació.

Que l'entitat a la que represento es compromet a formalitzar la preceptiva pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi el projecte presentat, complint rigorosament els requisits del Decret 112/2010 i tota aquella normativa vigent i que li sigui
d'aplicació.
Olesa de Montserrat,

de

Signatura representant legal i segell entitat

Sr/a:

de 201

CASALS ESPORTIUS D'ESTIU

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE PROTECCIÓ JURÍDICA DEL MENOR
NIF/NIE

Nom
com a
PRESIDENT
que presenta el projecte

de l'entitat

DECLARO
Que el projecte presentat implica el contacte habitual amb menors d'edat i, per aquest motiu, de conformitat amb l’art. 13.5 de la LO
1/1996 de Protecció Jurídica del Menor, introduït per la LO 26/2015, l'entitat a la que represento, disposa de les certificacions
legalment establertes per acreditar que les persones que participen en el projecte, ja sigui professionalment o com a voluntaris, no
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. En cas que canviï alguna persona
adscrita al projecte, es compromet a aportar una nova declaració responsable.

Olesa de Montserrat,

de

Signatura representant legal i Segell entitat

Sr/a:

de 201

CASALS ESPORTIUS D'ESTIU

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIR AMB ELS SUPÒSITS SOTA RELACIONATS
I D'ADQUISICIÓ DE COMPROMISOS
NIF/NIE

Nom
PRESIDENT
com a
que presenta el projecte

de l'entitat

Declaro que l'entitat compleix amb els requesits següents:
a) Complir amb les disposicions legals establertes en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut i d'aquelles altres obligacions
que li vinguin imposades, l'incompliment d'aquestes obligacions no implicarà responsabilitats de cap tipus per l'Ajuntament.
b) Complir les prescipcions en matèria de protecció de dades.
Adquireix els compromisos següents:
a) Acceptar tota la responsabilitat en l'organització i funcionament de les activitats esportives incloses dins el Casal/Campus Esportiu.
b) Acceptar la inscripció d'alumnes becats, en la seva totalitat o percentatges, sent el total de les beques proporcional al número d'inscrits
amb un màxim de 6 inscripcions senceres i un mínim de 3; la valoració de les beques i becats serà a càrrec de l'Ajuntament.
c) El 100% dels guanys, de produir-se, haurà de revertir en benefici dels equipaments esportius municipals.
d) Presentar projecte detallat de l'activitat que com a mínim contindrà: lloc de realització, horaris i dies previstos de les activitats (27 de juny
al 31 de juliol de 2017), trams d'edats dels inscrits, objectius, programació, recursos humans per portar a terme el projecte, difussió de
l'activitat, pressupost detallat i tota la informació que a més es vulgui incloure, segons model normalitzat.
e) Presentar la memòria al finalitzar l'activitat que com a mínim contindrà: Dades de participació, resultat d'ingressos i despeses, valoració
de l'activitat i tota la informacio que a més es vulgui incloure.
f) Complir amb el reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals (es pot consultar en l'apartat d'ordenances i
reglaments de la seu electrònica www.olesademontserrat.cat).
g) Complir amb la resta d'obligacions previstes al clausula 13a. de les BASES.
Olesa de Montserrat,
Signatura representant legal i Segell entitat

Sr/a:

de

de 201

CASALS ESPORTIUS D'ESTIU
CERTIFICAT DEL/ DE LA SECRETARI/ÀRIA QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓ LEGAL DEL SOL•LICITANT

Sr./a

amb NIF/NIE

, en qualitat de

SECRETARI/ÀRIA de l'entitat
CERTIFICO:
PRIMER.- Que segons consta en el llibre d’actes d’aquesta entitat, el/la Sr./a
amb NIF/NIE

ostenta el càrrec de

SEGON.- Que l’entitat compleix els seus estatuts
Olesa de Montserrat,

de

de 201

Signatura del Secretari/ària de l'entitat i segell

Sr/a

Signatura del President/a de l'entitat i segell

Sr/a

CASALS ESPORTIUS D'ESTIU
PROGRAMACIÓ I PLANIFICACIÓ ACTIVITATS
Entitat
TÍTOL DEL PROJECTE
És obligatori que estiguin contestats TOTS els apartats, per tal de poder ser valorats. A més, l'entitat pot presentar altres documents
complementaris que aprofundeixin més en l'explicació del projecte, si ho considera necessari.
INSTAL·LACIÓ SOL·LICITADA
PREVISSIÓ DE PARTICIPANTS
PERSONAL QUE HI PARTICIPARÀ:
QUANTITAT
COL·LABORADORS
MONITORS
DIRECTOR

CAL ADJUNTAR ORIGINAL DE LES TITULACIONS DEL PERSONAL
HORARIS:

DURADA DEL CASAL ESPORTIU:
OBJECTIUS:

PROGRAMACIÓ:

DEL

AL

QUOTES D'INSCRIPCIONS:

Cal especificar, els preus per torns, els descomptes (per germans, famílies nombroses o monoparentals...)

DIFUSIÓ DEL PROJECTE
Com i on es farà la difusió abans de les activitats (En tota la difusió dels projectes que reben subvenció hi ha de constar la col·laboració de
l'Ajuntament, amb els logos correctament posats)

ALTRE INFORMACIÓ QUE ES VULGUI INCLOURE

CASALS ESPORTIUS D'ESTIU
DECLARACIÓ COMPLIMENT OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT SOCIAL
NIF/NIE

Nom
com a

PRESIDENT

de l'entitat

TÍTOL DEL PROJECTE
DECLARO:

Que l’entitat que represento ES TROBA AL CORRENT DE LES SEVES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL i que aquesta
declaració substitueix la presentació dels corresponents certificats acreditatius, disposant de la documentació que així ho acredita i
comprometent-se a mantenir la mateixa situació fiscal durant el període d'execució del projecte indicat.

Olesa de Montserrat,

de
Signatura representant legal i Segell entitat

Sr/a:

de 201

CASALS ESPORTIUS D'ESTIU
PRESSUPOST CAMPUS D'ESTIU
Entitat
Projecte
INGRESSOS PREVISTOS

DESPESES PREVISTES
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
TOTAL INGRESSOS

0,00 €

€
TOTAL DESPESES

0,00 €

Proposta detallada en què revertirà els guanys en cas de produir-se:

Olesa de Montserrat,

de

Signatura representant legal i Segell entitat

Sr/a:

de 201

CASALS ESPORTIUS D'ESTIU
CERTIFICAT DEL/ DE LA SECRETARI/ÀRIA QUE ACREDITA LA CELEBRACIÓ DEL CASAL ESPORTIU (en cas d'haver estat entitat seleccionada
mitjançant procediment de concurrència competitiva)

Sr./a

amb NIF/NIE

, en qualitat de

SECRETARI/ÀRIA de l'entitat
DECLARO:
Que es garanteix la celebració del casal, pel qual aquesta entitat ha estat seleccionada mitjançant procediment de cocurrència, en els dies,
instal·lació i horari que consta a la documentació presentada en el moment de la convocatòria.

Olesa de Montserrat,

de

de 201

Signatura del Secretari/ària de l'entitat i segell

Sr/a

Signatura del President/a de l'entitat i segell

Sr/a

