PRESSUPOST DE L'ESDEVENIMENT ESPORTIU
PRESUPUESTO DEL EVENTO DEPORTIVO

A

DADES DE L'ESDEVENIMENT / DATOS DEL EVENTO

Sr./Sra
D./Dª
de
de
en relació amb l'esdeveniment esportiu
en relación con el evento deportivo
organitzat per esta entitat per a les dates compreses entre
organizado por esta entidad para las fechas comprendidas entre el

B

com a
como
amb CIF (de l'entitat)
con CIF (de la entidad)

i
y el

de l'any
del año

CERTIFIQUE / CERTIFICO

Que el resum total d'ingressos estimats de l'esdeveniment indicat més amunt és el següent:
Que el resumen total de ingresos estimados del evento arriba indicado es el siguiente:
Procedència de l'ingrés
Import (€)
Procedencia del ingreso
Importe (€)
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
Ajuntament / Ayuntamiento de

Entitat que rebrà l'ingrés
Entidad que recibirá el ingreso

Diputació / Diputación de
Altres patrocinadors (indiqueu-los) / Otros patrocinadores (indicarlos)

Ingressos per altres conceptes (indiqueu-los) / Ingresos por otros conceptos(indicarlos)

Aportació de l'entitat sol·licitant / Aportación de la entidad solicitante
TOTAL INGRESSOS DE L'ESDEVENIMENT / TOTAL INGRESOS DEL EVENTO
(Solament en el cas de diversos organitzadors) Subtotal d'ingressos que aportarà l'entitat beneficiària de l'ajuda
(Solamente en el caso de varios organizadores) Subtotal de ingresos que aportará la entidad beneficiaria de la ayuda
Que el resum total per conceptes dels gastos estimats de l'esdeveniment indicat més amunt és el següent:
Que el resumen total por conceptos de los gastos estimados del evento arriba indicado es el siguiente:
Concepte del gasto
Import (€)
Concepto del gasto
Importe (€)

Entitat que assumirà el gasto
Entidad que asumirá el gasto

TOTAL GASTOS DE L'ESDEVENIMENT / TOTAL GASTOS DEL EVENTO
(En el cas de diversos organitzadors) Subtotal de gastos que assumirà exclusivament l'entitat beneficiària de l'ajuda
(En el caso de varios organizadores) Subtotal de gastos que asumirá exclusivamente la entidad beneficiaria de la ayuda

de

DIN - A4

Firma:

d

Firma:
El/La president/a / El/La presidente/a

El/La secretari/ària / tresorer/a
El/La secretario/a / tesorero/a

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

18/01/18
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,

CHAP - IAC

I per donar-ne fe als efectes de sol·licitar una ajuda, es firma a
Y para que conste a los efectos de solicitar una ayuda, se firma en

