SOLICITUDE DE USO DE INSTALACIÓNS
DEPORTIVAS TEMPADA 2021-2022
CONCELLO DE SARRIA
___________________________________

CIF:____________________________________________________________
DOMICILIO SOCIAL:______________________________________________
LOCALIDADE: ___________________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO: _______________________________________
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________

Documentación que debe achegarse xunto á solicitude para a súa
tramitación:
1) Preferencias dos horarios para os adestramentos.
2) Número de deportistas participando nas competicións.
3) Número de licenzas federativas en deporte feminino (na tempada
anterior).
4) Número de licenzas federativas de menores de idade, deporte de base
(na tempada anterior).
5) Número de licenzas ou persoas que practiquen deporte adaptado (na
tempada anterior).
6) Número de socios/as.
7) Categorías deportivas (proxección deportiva e continuidade).
8) Antigüidade do club deportivo.
9) Fotocopia do documento acreditativo de inscrición no Rexistro de
Entidades Deportivas.

Os datos recompilados serán tratados de acordo á Lei Orgánica 3/2018, de Protección
de Datos - Garantía de dereitos dixitais. O seu obxecto será facilitar a xestión, tanto das
Instalacións , como dos Cursos, Actividades e Competicións que se organicen
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NOME / RAZÓN SOCIAL / CLUB: ____________________________________

SOLICITUDE DE USO DE INSTALACIÓNS
DEPORTIVAS TEMPADA 2021-2022
CONCELLO DE SARRIA
___________________________________

10) Certificado do Secretario de que os/as deportistas representen a un club
federado no Concello de Sarria, no cal se debe incluír unha lista nominal
dos/as deportistas especificando as categorías nas que compiten e as
datas de nacemento; ou fotocopia da licenza federativa en vigor da
Federación Deportiva correspondente.
11) No caso de actividades con menores: declaración responsable, firmada
polo Secretario, de que todos/as os/as monitores/as, adestradores/as ou
delegados/as contan co certificado negativo emitido polo Rexistro Central
de Delincuentes Sexuais, que acredita quen non foron condenados/as por
delitos de carácter sexual.
12) Compromiso asinado polo club/asociación comprometéndose a realizar
todas as medidas que se indiquen por parte do Concello, así como os
protocolos presentados por cada entidade deportiva, para o bo
desenvolvemento das actividades.
13) Protocolo sanitario Covid 19, coas medidas a realizar para a celebración
dos adestramentos, adaptados ás indicacións das federacións deportivas
correspondentes.
Son para coñecemento de todos/as os/as

solicitantes das instalacións

A. No caso de que os adxudicatarios non poidan utilizar as instalacións nos
termos que lles foron concedidos de xeito temporal, deberán comunicalo
na maior brevedade ao Concello de Sarria, que estará facultado para
ofertar as horas que non se van a usar.
B. No caso de que se produza infrautilización das instalacións deportivas por
parte das entidades, sen causa xustificada, o Concello de Sarria poderá
retirar o dereito de uso das mesmas, nestas horas.
Os datos recompilados serán tratados de acordo á Lei Orgánica 3/2018, de Protección
de Datos - Garantía de dereitos dixitais. O seu obxecto será facilitar a xestión, tanto das
Instalacións , como dos Cursos, Actividades e Competicións que se organicen
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deportivas as seguintes normas e obrigas:

SOLICITUDE DE USO DE INSTALACIÓNS
DEPORTIVAS TEMPADA 2021-2022
CONCELLO DE SARRIA
___________________________________

C. O Concello de Sarria solicitará para a súa comprobación as fichas
federativas orixinais en reunión acordada entre ambas as partes.
D. Os clubs que participen en competicións teñen que enviar o calendario
das mesmas (de todos os equipos participantes) a omix@sarria.es antes
do inicio das devanditas competicións.

Asinando esta solicitude comprométese a respectar as normas e requisitos
anteriormente indicados:

Fdo. ______________________________________________________

* Debido a situación sanitaria provocada polo Covid-19 todos os horarios
así como o comenzo das actividades deportivas nas instalación
municipais, están supeditados aos cambios que as autoridades sanitarias
poidan decretar.

Os datos recompilados serán tratados de acordo á Lei Orgánica 3/2018, de Protección
de Datos - Garantía de dereitos dixitais. O seu obxecto será facilitar a xestión, tanto das
Instalacións , como dos Cursos, Actividades e Competicións que se organicen
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En Sarria, a ____ de agosto del 2021.

