Ajuts per als socis del Centre que participin en
competicions (Temporada 2010)

Descripció
Col·laboració econòmica del Centre per a pagar la llicència Federativa als socis que
participen en competicions organitzades per Federacions de Muntanya, quedant excloses
totes les competicions de modalitat Open, per a impulsar la participació en curses amb
una certa assiduïtat.
Se subvencionarà la modalitat de llicència corresponent a l’activitat de la competició que
es justifiqui.
El pagament de la subvenció comporta que abans el soci hagi tramitat i pagat la llicència
Federativa.
S'agrairà als sol·licitants donar publicitat dels resultats fets al web del Centre.
Qui ho pot sol·licitar
Tots els socis amb una antiguitat superior a dos anys a l’entitat i que hagin participat en
un 75% de les curses o que formin part de les Seleccions Catalanes de la FEEC.
Termini de presentació
Les sol·licituds de subvenció es poden presentar fins l’1 de desembre de 2010, i seran
resoltes abans de final d’any.
Documentació
a) Sol·licitud de l'ajut, que podeu trobar al web del Centre.
b) Fotocòpia de la Llicència Federativa (any 2010).
c) Fotocòpia acreditativa de la participació en les curses relacionades.
Com fer el tràmit
Les sol·licituds dels ajuts es faran per mitjà d'un escrit, adreçat al Centre Excursionista
del Solsonès, que podeu trobar al web del Centre:
http://www.centreexcursionistasolsones.org/subvencio
o recollir-lo a local del CES (Casal de Cultura, Local núm. 3, els divendres de 8 a 9 del
vespre).
Termini de validesa
Les actuacions per a les quals s'hagi obtingut subvenció s'executaran durant l'any
natural de l'aprovació de la convocatòria.
La justificació de la realització de l'actuació s’haurà de formalitzar conjuntament amb la
presentació de la sol·licitud.
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-- SOL·LICITUD -1.- Dades personals del sol·licitant:
Nom :
Adreça :
Localitat :

C.P.:

Telèfon :

Mòbil :

Adreça Electrònica :
DNI :
2.-Documentació:
1) Fotocòpia de la Llicència Federativa (any 2010).
2) Fotocòpia acreditativa de la participació en les curses.
3) Documentació publicada al web del Centre
3.- Dades Bancàries:
Autoritzo perquè totes les quantitats que em correspongui percebre del Centre
Excursionista del Solsonès per qualsevol concepte siguin pagades mitjançant ingrés al
compte corrent expressat a continuació:
Entitat Bancària o Caixa d’Estalvis:
Entitat bancària

Oficina

D.C.

Número de compte

3.- Petició:
Que d’acord amb les bases de la convocatòria del Programa d’Ajuts del Centre
Excursionista del Solsonès publicades al web del Centre i al Corriol 156 del mes de març
de 2010, es concedeixi l’ajut.
Solsona, ___ de______________de 2010
Signatura

