INSTÀNCIA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER A LES
PRÀCTIQUES ESPORTIVES HABITUALS (COMPETICIONS, ENTRENAMENTS,
JORNADES DE TECNIFICACIÓ...)
- durant el període de vacances escolars d’estiu -

Jo (nom del responsable)
amb DNI

,
, i major d’edat, com a (càrrec dins l’entitat)

de l’entitat

,

amb telèfon

i e-mail

.

Declaro que:
1. L’esmentada entitat és la responsable de l’organització de la pràctica esportiva
anomenada
terme del

, que es durà a
al

, i amb seu principal a

.

2. Juntament amb aquesta instància, faig entrega al registre municipal de
l’Ajuntament el projecte de l’activitat. (objectius, calendari detallat de les
accions, marc legal...)
3. Em comprometo, abans de 15 dies de l’inici de l’activitat, a entregar la següent
documentació requerida:
☐Copia dels professional contractats conforme estan inscrits en el ROPEC O AL
COPLEFC.
☐Fotocòpia del DNI de l’equip de professionals i de suport logístic.
☐Còpia de les assegurances de responsabilitat civil, pòlissa d’accidents pels
participants i pòlissa d’accidents pels treballadors.
☐Còpia del certificat negatiu de delictes sexuals dels treballadors/es.

4. He comprovat personalment que es compleixen tots els requisits necessaris que
m’obliga el marc legal, i que en qualsevol moment puc presentar altra
documentació si se’m requereix com: la llistat de participants, autoritzacions (de
participació, d’imatge,…), fitxa de salut dels participants, contractes laborals,
protocol d’actuació en cas d’accidents...
5. En el cas de fer ús de la piscina, aquestes s’utilitzaran exclusivament amb
finalitat esportiva que descric dintre del nostre programa general de les activitats.
Conec el reglament d’ús de la Piscina Municipal i accepto plenament el seu
compliment així com la normativa d’accés al recinte.

6. Conec els costos econòmics d’accés a la piscina i el sistema de pagament.
7. Observacions:

8. Notificaré qualsevol modificació que es pugui produir durant l’activitat.
Sol·licito:
Poder fer un bon ús de les instal·lacions municipals atorgades:
Lloc:
Dies:

Horari:

amb els participants a la nostra activitat tot complint les diferents normatives,
responsabilitzant-nos de la vigilància del comportament i accions dels menors, i
accedint només en les dates i horaris que se’ns autoritzi.

A Quart,

de

de 20

Signatura del responsable i segell de l’entitat

