
MODEL B

SOL·LICITUD D’ÚS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS PER ACTIVITATS OCASIONALS NO 
REGULARS (actes esportius extraordinaris, actes no esportius...)

DADES DEL SOL·LICITANT

Nom Cognoms Data de naixament

   
Adreça Codi Postal i Població 

   
Telèfon de contacte DNI  

Entitat  

DADES DE L’ACTIVITAT:

Nom activitat Data/es Data/es alternativa/es

Instal·lació sol·licitada Horari activitat Horaris preparatius
Inici Final Inici Final

Breu descripció de l’activitat

Previsió d'assistència Preu de l'entrada / inscripció Pressupost aproximat de l'activitat

             

ASSEGURANÇA I OBLIGACIONS 

 Tenim contractada una assegurança RC (cobreixi els riscs de danys tercers i de desperfectes a la 
instal·lació i annexos) i s’adjunta còpia de la pòlissa i del rebut acreditatiu de la seva vigència. 

 L’organitzador compleix amb les obligacions laborals i fiscals del personal treballador, alliberant 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, de qualsevol responsabilitat.

 Tenim contractada una assegurança d’accidents per aquells/es esportistes que no disposin de 
fitxa  Federativa  o  del  Consell  Esportiu  (cobreixi  els  accidents  dels  esportistes  durant  el 
desenvolupament de l’activitat esportiva) i s’adjunta còpia de la pòlissa i justificant de pagament de 
d’aquesta. 

 L’organitzador disposa dels Certificats de delictes sexuals i penals de tots/es els treballadors/es i  
voluntaris amb contacte amb menors d’edat,  actualitzats per l’any natural que es realitza aquesta 
sol·licitud d’espais.

Data:

Signatura: 
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