ANNEX 1
MODEL DE SOL·LICITUD I DECLARACIÓ RESPONSABLE BASES CASALS - AMPA ESCOLA CONCÒRDIA -

NOM DE LA CONVOCATÒRIA
CONCESSIÓ CASALS CORRESPONENTS AL CURS ______________

DADES IDENTIFICATIVES SOL.LICITANT
Nom i cognoms ______________________

DNI/NIF ______________________ que actua:

En nom propi
En representació de l’entitat ______________________ amb NIF ________________
Domicili ______________________

CP ______

Telèfon :fix/mòbil: ______________

Fax : ______________

Adreça correu electrònic: _____________________
DECLARO, sota la meva responsabilitat, el següent:

Que el sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Que el sol·licitant es compromet a contractar la pòlissa de responsabilitat civil exigida i
a mantenir la seva vigència durant tot el període a que es refereix la convocatòria
Que el sol·licitant té previst desenvolupar el projecte/activitat que es descriu en
aquesta sol·licitud.
Que l’entitat que represento està legalment constituïda i com a representant disposo
de poders suficients.
acompanyo documentació per acreditar aquests fets. Esmenar quina:
1.
2.
SOL.LICITO:
Que d’acord amb els criteris establerts en les bases, sigui admesa aquesta sol·licitud per
l’atorgament de la realització dels Casals corresponents al curs
,Nadal /
Setmana Santa i estiu ,d’acord amb el projecte/activitat que es detalla, per als imports que s’hi
indiquen i acompanyant la documentació que es relaciona:

- Descripció projecte/activitat
-

- Relació de documents que s’adjunten
Documentació legal: DNI, estatuts entitat, poders de representació: ______________________
Documentació tècnica: Documentació del projecte, memòria: __________________________

Sabadell: _____de _____ de 20 _____
Signatura i segell entitat / centre docent

AMPA Escola Concòrdia

*D’acord el Reglament Europeu 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques sobre
el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), en cap cas les
dades facilitades en aquest formulari seran cedides a tercers.
En qualsevol cas disposeu de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació i oposició,
mitjançant escrit adreçat a l’AMPA al mail info@ampaconcordia.org

