FORMULARI DE SOL·LICITUD I DECLARACIÓ RESPONSABLE
RECONEIXEMENT D’ENTITAT ORGANITZADORA HOMOLOGADA

PER

AL

Dades de l’entitat
Nom de l’entitat organitzadora:
Pàgina web:
Adreça:
Codi postal:

Districte:

Correu electrònic:
Telèfons de contacte:
Representant de l’entitat:
Càrrec:

En/Na ............................................................................, amb DNI .................................. en
nom de l’entitat que represento, SOL·LICITA participar en el procés d’homologació que
l’Institut Barcelona Esports ha convocat amb la finalitat de garantir la qualitat de l’oferta
esportiva fora d’horari escolar i formar part del sistema d’ajuts a les famílies per a la pràctica
de l’esport dels seus fills/filles en les convocatòries de subvencions que aquest organisme
autònom local de l’Ajuntament de Barcelona aprovi.
Que, en el cas que li sigui reconeguda l’homologació, l’entitat que represento ACCEPTA les
obligacions, requeriments i/o condicions que s’estableixen en les bases d’homologació.
Així mateix, DECLARO que l’entitat a la qual represento, compleix els requisits establerts a
les bases del procés d’homologació i que es detallen a continuació:
Marqueu amb una “X”

Disposa d’una persona a càrrec de la direcció pedagògica de les activitats que compleix els
requisits de titulació establerts a la Llei d’exercici de les professions de l’esport
Disposa d’un Projecte esportiu educatiu d’entitat
Disposa de la Programació de les activitats que organitza
Respecta les ràtios de monitoratge / participants establertes per l’Ajuntament de Barcelona
Disposa d’una assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents en vigor

A Barcelona, (data)

Signatura i segell de l’entitat

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades
personals s’incorporaran al fitxer d’Usuaris de Serveis Esportius del qual és responsable l’Institut Barcelona Esports. Les vostres dades no seran
cedides a cap altra entitat. Consentiu expressament en el tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada. Podeu exercir en qualsevol
moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a l’Institut Barcelona Esports. av. de l’Estadi, 40. 08038
Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD.

