SUBVENCIÓ ESPORTS. PARTICIPACIÓ EN
COMPETICIONS ORGANITZADES A LLARG
DE LA TEMPORADA O CURS ESCOLAR
DADES ENTITAT
Nom Entitat
Esport

NIF Entitat

DADES PARTICIPACIÓ
Distibució per sexes i quantitats de participants.
ESPORTS EN EQUIP
(núm. Equips)

ACTE ESPORTIU

Masculí

TOTAL

0

ESPORTS EN EQUIP
(Integrants per equips)

Femení

0

Masculí

0

ESPORTS INDIVIDUAL

Femení

0

Masculí

0

Femení

0

Justificació:
· Relació d’inscripcions que acreditin el nombre d’esportistes inscrits a l’entitat o documentació equivalent que ho certifiqui.
· Documentació acreditativa emesa per la federació o consell esportiu amb relació als esportistes femenins inscrits amb la
llicència esportiva vigent o documentació equivalent.
· Relació d’inscripcions que acreditin el nombre d’esportistes femenins inscrits a l’entitat.
· En cas de no disposar d’aquests documents, presentar model de declaració responsable relativa a la certesa de les dades
presentades en el programa de subvenció sol·licitat.

FOMENT DE L’ESPORT FEDERAT I ESCOLAR
ÀMBIT

NOMBRE D’EQUIPS

NOMBRE ESPORTISTES
INDIVIDUALS

Participació en les competicions del Consell Esportiu
o competicions locals.
Participació en les competicions de la Federació
Catalana.
Participació en les competicions de la Federació
Espanyola.
Participació en les competicions de la Federació
internacional.
Justificació:

F0115.1

· Documentació acreditativa emesa per la federació o consell esportiu amb relació als esportistes inscrits amb la llicència
esportiva vigent o documentació equivalent.
· En cas de no disposar d’aquests documents, presentar model de declaració responsable relativa a la certesa de les dades
presentades en el programa de subvenció sol·licitat.
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FOMENT DE L’ESPORT INCLUSIU
Nombre d’esportistes que l’entitat beca:

FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ
Nombre d’esportistes femenines participants:
Justificació:

F0115.1

· Aprovació per part de la Junta de l’Entitat de l’atorgament de la beca esportiva a l’infant
· Formulari normalitzat com a document probatori
· En cas de no disposar d’aquests documents, presentar model de declaració responsable relativa a la certesa de les dades
presentades en el programa de subvenció sol·licitat.

SIGNATURA

Badalona,

de

de

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, us informem que:
Responsable:

Ajuntament de Badalona.

Finalitat:

Foment i suport al teixit associatiu. Gestionar els programes de suport, serveis i subvencions destinades a entitats i associacions.

Legitimació:

Tractament per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. Art. 8 de la LO 3/2018, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

Cessions:

No es preveuen.

Drets:

Té dret a accedir a les seves dades personals, així com a demanar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, demanar la seva
supressió o limitació del tractament.

Informació addicional:

Pot consultar informació addicional en la seu electrònica. https://seu.badalona.cat

Amb el suport de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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