INFORME DE L'ESDEVENIMENT ESPORTIU
INFORME DEL EVENTO DEPORTIVO

A

DADES DE L'ESDEVENIMENT / DATOS DEL EVENTO

Denominació
Denominación
Tipus de competició
Tipo de competición
Entitat organitzadora
Entidad organizadora

B

DESENROTLLAMENT DE L'ESDEVENIMENT / DESARROLLO DEL EVENTO

Lloc de celebració
Lugar de celebración
Instal·lacions on se celebra
Instalaciones donde se celebra
Data d'inici (dd/mm/aaaa)
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)

C

Província
Provincia

Data de finalització (dd/mm/aaaa)
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa)

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ESDEVENIMENT (marque amb X les caselles que corresponguen)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL EVENTO (marcar con una X las casillas que correspondan)

CARÀCTER DE L'ESDEVENIMENT
CARÁCTER DEL EVENTO

Extraordinari
Extraordinario

Anual
Anual

NOMBRE DE PARTICIPANTS 2019
NÚMERO DE PARTICIPANTES 2019

2019

Dones / Mujeres
Federades
No federades
Federadas
No federadas

Sènior
Senior
Altres
Otros
Jutges, àrbitres, organització:
Jueces, árbitros, organización:
Pressupost 2019
Presupuesto 2019

D

NOMBRE DE PARTICPANTS 2018
NÚMERO DE PARTICIPANTES 2018
Hòmens / Hombres
Federats
No federats
Federados
No federados

Dones
Mujeres

Dones / Mujeres
Hòmens / Hombres
Federades
No
federades
Federats
No federats
2018
Federadas No federadas
Federados
No federados
Sènior
Senior
Altres
Otros
Jutges, àrbitres, organització:
Dones
Hòmens
Jueces, árbitros, organización: Mujeres
Hombres
Liquidació 2018
Liquidación 2018

Hòmens
Hombres

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
Comité organitzador
Comité organizador
Comité d'honor
Comité de honor
Material publicitari de l'esdeveniment que inclou el logotip de la Generalitat
Material publicitario del evento que incluye el logotipo de la Generalitat
En cas de no tenir el material publicitari: aquesta entitat que organitza l'esdeveniment esportiu per al qual demana subvenció, es compromet a
incloure el logotip de la Generalitat en el material publicitari de l'esdeveniment que es realitze.
En caso de no tener el material publicitario: esta entidad que organiza el evento deportivo para el cual pide subvención, se compromete a
incluir el logotipo de la Generalitat en el material publicitario del evento que se realice.

d

de

DIN - A4

,

CHAP - IAC

I perquè conste, a efectes de la seua presentació d'acord amb l'orde d'ajudes per a esdeveniments esportius especials, expedisc el present
informe.
Y para que conste, a afectos de su presentación de acuerdo con la orden de ayudas para eventos deportivos especiales, expido el presente
informe.

Firma (*):
Responsable entitat organitzadora de l'esdeveniment.
Responsable entidad organizadora evento.
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb
el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de
las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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(*)

