
1. SOL·LICITANT

2. DADES DE L'ENTITAT

Entitat amb seu local Entitat sense seu local

3. EXPOSA

4. PER LA QUAL COSA EL SOL·LICITA

1
2
3

6
1

3
4
5

Alfara del Patriarca, a______ de____________ del _________

SOL·LICITUD PER A L’ÚS D'INSTALACIONS ESPORTIVES                                   
PER A LA TEMPORADA 2019/2020

Nom i cognoms

Municipi
Adreça Pta.

DNI
Núm.
Codi Postal
TelèfonCorreu

Direcció per a notificacions Pta.
Entitat

En qualitat de (Càrrec)

CIF

En repesentació (Entitat)

Número de Registre Municipal d'Associacions d'Alfara del Patriarca

Num.

SALA D'ACTIVITATS

PISCINA

Número de Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana
Pàgina web Correu

Codi PostalMunicipi

En cas d'entitat local, estar registrada de forma correcta i actualitzada dintre del Registre d'Entitats Locals de l'Ajuntament.

CAMP DE FUTBOL (F11)

CAMP DE FUTBOL (F8)

Se li concedisca al Club________________________________________, autorització per a l’ús de la instal·lació 
esportiva requerida per a entrenaments i competicions oficials, durant aquest període: (Inici) _____ /_____ 
/_______ i (Fi) _____ /_____ /_______, que a continuació es detalla, en l’annex 1, comprometent-se a respectar les 
normes d'ús de les instal·lacions i dependències (vestidors), tenint en compte que el Club inscriurà als equips en la 
Federació o altres organismes oficials corresponents per a la seua participació en competicions oficials.

5.
COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS I ACREDITAR-LOS PER MITJÀ D’UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE O 
PRESENTAR ELS DOCUMENTS, FITXES, CERTIFICATS CORRESPONENTS.

TRINQUET

PISTA MULTIESPORTIVA

FRONTÓ  1

FRONTÓ 2

Seu de l'entitat (marcar amb una X )

Que per a la temporada_______ /________, el club al qual represente, participara en competicions oficials 
federades, així com en altres competicions organitzades per alguna administració pública. Per aquest motiu sol·licita 
dur a terme la pràctica esportiva de________________________________ en la següent instalació (marcar amb una 

Que l’entitat és coneixedora i accepta el que disposa al Reglament d’ús de les instalacions esportives d'Alfara del Patriarca.
Les entitats no comunicaran a les federacions els corresponents horaris de competició sense que el Servei Municipal d’Esports 
l’haja concedit formalment.
La presentació de qualsevol modificació d'horaris, dins d'un termini de set dies abans de cada activitat.

Des del Servei Municipal d'Esports s'informa que les entitats que tinguen equips de nova creació no se'ls assegura disponibilitat d'horari per als 
entrenaments i partits oficials, fins que s'estudien totes les sol·licituds amb els seus horaris respectius.

Comunicar abans del dimecres de cadascuna de les setmanes els horaris dels encontres oficials en cas de que puguen canviar 
setmana a setmana.

2

6

Que qui participe de l’entitat compte amb una assegurança mèdica.
Presentar calendaris oficials de competició.

4

COMPROMÍS: Mitjançant la present em compromet a:

Tenir una pòlissa de responsabilitat civil, que cobrisca els danys i perjudicis ocasionats a tercers en els espais cedits causats pels 
assistents i participants a l’activitat, siga per acció o negligència, i té la condició de tercer el mateix Ajuntament. Aquesta previsió 
no s’aplicarà en cas de que el deteriorament sobrevinga al local per l’ús i sense culpa de l’entitat beneficiària.

No tindre cap deute econòmic amb l'Ajuntament de la temporada anterior.
Clubs i nombre d’equips que la temporada anterior tingueren la cessió del camp.

Servei d'Esports d'Alfara del Patriarca
                               

  647763107                                 esports@alfaradelpatriarca.es



ANNEX 1, HORARIS DE RESERVA DE LA INSTAL·LACIÓ 

DIA DIA
DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DE A

DILLUNS DE 17:30 A 19:00 X

DIMECRES DE 17:30 A 19:00 X X

DIVENDRES DE 19:00 A 20:00 X

OCUPACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
COMPLETA 1/2 INSTAL·LACIÓ

HORARIS D'ENTRENAMENTDADES D’EQUIP 
EQUIP COMPLETA 1/2 INSTAL·LACIÓ

OCUPACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ HORARIS DE COMPETICIÓ

DE

HORA HORA

DE A

DE A

A

DE A

A

DE A

A

DE A

DE

DE

10:00

INSTAL·LACIÓ: FRANJA HORÀRIA D’ENTRENAMENTS: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 09 HORES FINS A LES 22 HORES
FRANJA HORÀRIA COMPETICIÓ: DE DIVENDRES A LES 17:00 HORES FINS EL DIUMENGE A LES 15:00 HORES

EXEMPLE

BENJAMÍ A DISSABTE DE 9:00 A

Servei d'Esports d'Alfara del Patriarca
                               

  647763107                                 esports@alfaradelpatriarca.es



Alfara del Patriarca,  a ________ de ______________________ de ___________

DECLARACIÓ JURADA

Jo, En/Na, ____________________________amb DNI/NIE , __________________, en 
representació del club:_________________________________________________. 

DECLARE; que complisc amb tots els REQUISITS exigits en la sol.licitud d’ús 
del_______________________________(instal.lació esportiva) d'Alfara del Patriarca i que totes les 
dades indicades són certes.

Tenint coneixement que la falsificació o omissió de les dades descrites o aportades suposarà 
l’exclusió i la no acceptació de la sol·licitud de manera automàtica.

A més a més, autoritze a l’administració competent a comprovar aquestes dades per les vies 
oportunes (sol·licitud de documents oficials, còpies compulsades, etc.)

En cas de que l’administració comprovara, en qualsevol moment del procés o durant la temporada, 
que no es compleixen els requisits establits al procés de sol·licitud, o que la documentació 
presentada és falsa, es procedirà a l’extinció d’ús de la instal·lació esportiva sol·licitada.                                                                             

I per a que així conste, als efectes de la meua participació en aquest procés d’inscripció, signe la 
present declaració.

Servei d'Esports d'Alfara del Patriarca
                               

              647763107                                 esports@alfaradelpatriarca.es
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