Sol·licitud d’organització d’activitat esportiva oficial de la Federació Aèria
Catalana
(Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport i Decret 25/2010, de
4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya)

Entitat sol·licitant
Nom

NIF

Adreça

Codi Postal

Població

Comarca

Telèfon/s
Correu electrònic

Web

Persona sol·licitant
Nom i cognoms

Telèfon

Correu electrònic

Càrrec a l’entitat

Núm. Llicència

Activitat
Nom
Data inici

Hora inici

Data finalització

Hora finalització

Ubicació
Municipi

Comarca

Coordenades en format decimal (ex: 41.414416, 2.194158 )
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Província

Disciplines
Tipus d’activitat:
Competició

Formació

Promoció

Entrenament oficial

Altres:
Àmbit:

Provincial

Autonòmic

Altres:

Categoria:

Absoluta

Iniciació

Altres:

Responsable de l’activitat
Nom i cognoms

Telèfon

Correu electrònic

Núm. Llicència

Logística

Allotjament
Hotel, Hostal, Càmping

Telèfon

Adreça

Preu

Desplaçaments

Sol·licitud de material
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Personal
Núm. de jutges sol·licitats
Núm. de tècnics

Categoria
Núm. de cronometradors

Núm. de voluntaris

Gestió econòmica
Despeses
Jutges
Desplaçaments

Allotjament

Manutenció

Desplaçaments

Allotjament

Manutenció

Trofeus i medalles

Tipus de trofeus

Organització

Nombre de categories

Altres despeses:

Ingressos
Preu d’inscripció

Altres

Sol·licitud de subvenció (Exposició de motius i enviar pressupost detallat amb l'enviament del formulari)

Comunicació
Persona de contacte per premsa
Nom

Telèfon

Correu electrònic

Facebook de l’activitat

Altres

Promoció
Web
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Cartell
Ha de tenir el logo de la Federació

Adjunteu el cartell amb l'enviament d'aquest formulari
Roda de premsa
Data

Hora

Població

Adreça

Hora

Població

Adreça

Hora

Població

Adreça

Inauguració
Data
Clausura
Data

Adjuntar
Pla de seguretat
Adjunteu el pla amb l'enviament d'aquest formulari

Comentaris
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Signatura de la persona que presenta la sol·licitud

Data:

* La signatura no és necessària si s’envia la sol·licitud per correu electrònic

Declaracions responsables

La persona signant declara sota la seva responsabilitat, que són certes les dades que
figuren en aquesta sol·licitud i que
Ostenta la condició de President o representant legal del Club/Comissió
Técnica sol·licitant.
L’organització de l’esdeveniment que es sol·licita esta aprovat per la Junta
Directiva del Club/Comissió Técnica sol·licitant.

La persona signant es compromet a
Complir les obligacions i requisits exigits per les Bases que regulen
l'organització d'activitats federatives oficials per a l'any 2018.
Aportar, el que sigui requerit per la federació, la documentació acreditativa de les
declaracions responsables anteriors.
Comunicar a la federació qualsevol variació en les dades consignades en la
present sol·licitud.

Protecció de dades

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran recollides,
incorporades i tractades en el fitxer automatitzat COMPETICIONS, la finalitat del qual és la
gestió control i realització de les competicions que es realitzen a les diferents àrees de la
federació.
L'òrgan responsable del fitxer és la Federació Aèria Catalana i l'adreça on la persona
interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Rambla de
Guipúscoa 23, 5 C, 08018 Barcelona
He llegit les condicions
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