Àrea de Participació Ciutadana, Cultura i Esports
Direcció Cultura, Esports, Solidaritat i Cooperació
Departament d’Esports

Sol·licitud per a l’ús de les instal·lacions esportives durant la Temporada 2021-2022
Nom de l’entitat
Càrrec a l’entitat
Nom i cognoms
DNI del representant
Telèfon contacte
Correu electrònic
A efectes de notificació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
Sóc coneixedor/a de les recomanacions i condicions que el Departament d’esports que
l’Ajuntament de Santa coloma de Gramenet estableix per tal de fer-ne ús de les instal·lacions
esportives municipals.
Que jo mateix/a i l’entitat a la que represento, com a organitzadora titular de l’activitat, coneixem
la normativa aplicable a la realització de les nostres activitats.

I per això, declaro que:
1- L’entitat o col·lectiu a la que represento, coneix, compleix i complirà amb totes les
obligacions i normatives legals aplicables en tots els àmbits i matèries que afecten a la
seva entitat, a la pràctica esportiva i a l’activitat autoritzada.
2- Que conec i accepto la taxa que s’ha d’abonar segons l’ordenança Nº2 reguladora dels
preus públics per la prestació dels serveis i activitats d’esports.
3- No realitzaré cap activitat no sol·licitada, ni autoritzada i seguiré les recomanacions i
indicacions que el personal municipal hagi realitzat.
4- Conec i compliré amb la normativa específica de la instal·lació, vetllant pel seu bon
funcionament i manteniment. Tenint en compte el seu Pla D’autoprotecció i el seu
aforament permès.
5- Ser el/a responsable directe dels meus acompanyants i de mi mateix/a. Tenint en compte
la normativa vigent i les seves recomanacions.
6- Degut a la pandèmia per la COVID-19 i les seves actualitzacions, em comprometo a
complir-les com a responsable de l’activitat.
7- El Departament d’Esports no es farà responsable dels objectes perduts per part del
l’entitat i/o usuaris/es de la instal·lació. Que totes les dades expressades en el
document estan actualitzades.
8- Que totes les dades expressades en el document estan actualitzades.
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Omplir aquesta sol·licitud en cas de

ENTITAT EXISTENT

Sol·licito els següents horaris per la temporada 2021/22
Els horaris prorrogats seran els mateixos que es contemplen en els quadrants de la temporada
2020/21.
Sí
En cas de no ser afirmatiu posa’t en contacte amb el Departament d’Esports.
En les següents dates:
Inici de la sol·licitud de la reserva
dia

Dia

mes
de Escollir mes

any
de Any

Final de la sol·licitud de la reserva
dia

Dia

mes
de Escollir mes

any
de Any

Previsió d’actes puntuals
Totes les activitats que es facin fora de l’horari sol·licitat hauran d’anar especificades a
continuació (tornejos, festivals, presentacions d’equips, cloenda de temporada, etc...)
Sol·licito fer la reserva puntual:
Escollir Instal·lació

Títol esdeveniment

Escriure Data

Escriure Horari

Instal·lació

Instal·lació
Instal·lació
Instal·lació
Instal·lació

Instal·lació
*Per poder ser confirmada oficialment aquesta reserva d’ús, s’ha de registrar a la OIAC, la
instància i el projecte bàsic amb mínim d’un mes d’antelació, del dia d’inici de l’acte puntual.
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Observacions:

Aquesta sol·licitud és de caràcter provisional fins que no estigui confirmada amb l’autorització
del Departament d’Esports. Tanmateix pot ser anul·lada en qualsevol

moment i

resta

condicionada per les activitats que organitzi el Departament d’esports a la citada instal·lació.
Així mateix, es recorda que el/s titulars del present permís hauran de respectar les
condicions per a la cessió de l’espai i organització de l’activitat complint tots els punts que es
detallen en el document.
Perquè així consti: Ho declaro sota la meva responsabilitat,
Llegida i trobada conforme, és signada pel/per la compareixent:
I, perquè consti, signo la present

Santa Coloma de Gramenet,
De conformitat amb el principi de transparència recollit a la normativa de protecció de dades , li informem que
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és el responsable del tractament de dades “Activitats esportives”, que té
la finalitat de gestionar l’oferta esportiva del municipi així com les activitats que es desenvolupin a les instal·lacions
esportives de la ciutat, tant de forma directa, com a través de concessionaris i empreses. També es gestionaran les
subvencions a les associacions esportives de la ciutat. Vostè podrà ampliar aquesta informació bàsica, així com
exercir els seus drets sobre protecció de dades a https://www.gramenet.cat/pd i a l’Oficina d’Informació i Atenció
Ciutadana (OIAC), Plaça de la Vila, 1 (truqueu abans al telèfon 934624040).

