INFORME FEDERATIU
INFORME FEDERATIVO

A

DADES DE LA FEDERACIÓ / DATOS DE LA FEDERACIÓN
CIF

NOM DE LA FEDERACIÓ / NOMBRE DE LA FEDERACIÓN

DADES DEL/DE LA SECRETARI/ÀRIA / DATOS DEL/DE LA SECRETARIO/A
PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

B

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

INFORMA

Que l'esdeveniment esportiu denominat
Que el evento deportivo denominado
i figura en el calendari de competicions de la Federació (1)
y figura en el calendario de competiciones de la Federación (1)
col·labora
Que en la realització d'este ESDEVENIMENT esta federació autonòmica.
colabora
Que en la realización de este EVENTO esta federación autonómica.
Que s'informa FAVORABLEMENT la sol·licitud de subvenció efectuada per (2)
Que se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de subvención efectuada por (2)
Confirmada
Que la realització i concessió de l'esdeveniment a l'entitat sol·licitant està:
Confirmada
Que la realización y concesión del evento a la entidad solicitante está:

C

NIF / NIE

NOM / NOMBRE

està reconegut oficialment
está reconocido oficialmente

organitza
organiza

participa
participa

Pendent de concessió
Pendiente de concesión

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ESDEVENIMENT
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL EVENTO

NIVELL-CLASSIFICACIÓ / NIVEL-CLASIFICACIÓN

Campionat del MÓN
Campeonato del MUNDO
UN ALTRE esdeveniment d'àmbit autonòmic
OTRO evento de ámbito autonómico
Competicions d'esport autòctons
Competiciones de deporte autóctonos

Campionat d'EUROPA
Campionat d'ESPANYA o Copa SM el Rei o la Reina
Campeonato de EUROPA
Campeonato de ESPAÑA o Copa SM el Rey o la Reina
UN ALTRE esdeveniment d'àmbit nacional
UN ALTRE esdeveniment d'àmbit internacional
OTRO evento de ámbito nacional
OTRO evento de ámbito internacional

PARTICIPANTS QUE HI INTERVENEN / PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN

FASE DE LA COMPETICIÓ / FASE DE LA COMPETICIÓN

Fase final
Fase final

De classificació o puntuable
De clasificación o puntuable

Seleccions
Selecciones

Clubs
Clubes

Individual
Individual

MODALITAT ESPORTIVA / MODALIDAD DEPORTIVA

Olímpica

No olímpica

D

LLISTA D'ESPORTISTES O CLUBS ESPORTIUS MÉS IMPORTANTS
RELACIÓN DE DEPORTISTAS O CLUBES DEPORTIVOS MÁS IMPORTANTES

E

ALTRA INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA / OTRA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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, amb el vistiplau del president.
Y para que conste, a afectos de su presentación, de acuerdo con la orden de ayudas para eventos deportivos especiales, expido el presente
informe, con el visto bueno del presidente.

El/La President/a / El/La Presidente/a

de

DIN - A4

Firma:

d

Firma:
El/La Secretari/a / El/La Secretario/a

(1) Nom federació espanyola o internacional / Nombre federación española o internacional
(2) Nom ajuntament, club esportiu o la federació mateixa / Nombre ayuntamiento, club deportivo o la propia federación
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

24/01/18

IA - 15021 - 01 - E

,

CHAP - IAC

CATEGORIA ESPORTISTES O EQUIPS AMB RELACIÓ A L'EDAT (absoluts/sèniors, júniors/juveniles...)
CATEGORIA DEPORTISTAS O EQUIPOS CON RELACIÓN A LA EDAD (absolutos/seniors, juniors/juveniles...)

