Tempada 2020-2021 (01.10.2020- 30.06.2021)(*)
IES CALVO SOTELO

SOLICITUDE DE USO DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DO I.E.S. CALVO SOTELO
DATOS DO SOLICITANTE
Nome da entidade:

NIF

Nome do solicitante:

DNI:
CP:

Enderezo:

E-mail

Tfnos. contacto :
Nº participantes que usarán o pavillón :
Modalidade deportiva
Tipo de seguro de accidentes dos participantes :

SOLICITUDE

DÍA E HORARIO

1ª PRIORIDADE
2ª PRIORIDADE
3ª PRIORIDADE

Motivo da súa solicitude (marque cun “x”):
1.- Adestramento
2.- Torneo singular
3.- Competición
4.- Deportes recreativos
5.- Outros eventos

A entidade solicitante asumirá os seguintes compromisos:
– A entidade é responsable dos danos que se ocasionen nas instalacións como consecuencia da actividade deportiva.
– A entidade é responsable dos accidentes ou lesións que sufran calquera dos participantes no transcurso da
utilización das instalacións.
– A entidade deportiva estará suxeita ao regulamento de uso e funcionamento do pavillón polideportivo Calvo Sotelo,
publicado no BOP núm. 64 do 3.04.2019.
– O importe do prezo público a aboar pola utilización da pista polideportiva será o establecido no artigo 4 -contía- da
Ordenanza n.º 13, reguladora do prezo público pola utilización da pista polideportiva Calvo Sotelo, publicada no
BOP núm. 106, do 6.06.2019)
– O pago do dito prezo público realizarase segundo o disposto no artigo 5 - obrigas de pago e depósito previo- da
Ordenanza núm. 13, reguladora do prezo público pola utilización da pista polideportiva Calvo Sotelo.

– Unha vez concedido o uso do pavillón, no caso de causar baixa, antes de rematar a tempada, haberá que solicitalo
por escrito, de acordo co disposto no artigo 6 da citada Ordenanza.
– A entidade autoriza para que a Deputación comprobe a súa situación tributaria coa Deputación Provincial da Coruña.
Logo de ler a información en materia de protección de datos que figura a continuación no presente formulario, consinto
expresamente o tratamento dos datos persoais que constan nel.
 Acepta
 Rexeita

A Coruña,

de

de 2020.

Sinatura do solicitante

Os datos suministrados nesta solicitude teñen a finalidade de poder tramitar a solicitude do uso do pavillón do IES
Calvo Sotelo na que vostede participa, e están protexidos pola Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de
Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.
O responsable do tratamento dos datos é a Deputación Provincial da Coruña.
A lexitimación para o tratamento dos datos persoais contidos nesta solicitude é o consentimento que o asinate outorga
á Deputación Provincial coa sua firma. No caso de que sexa denegado o consentimento para o tratamento dos datos persoais,
non se poderá ter acceso ao servizo solicitado por imposibilidade de tramitación da solicitude.
O destinatario dos datos é a Deputación Provincial que non cederán datos a terceiros, salvo obligación legal.
Ten vostede os dereitos a acceder, rectificar ou suprimir datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus
datos así como opoñerse ou retirar o consentimento e solicitar a portabilidad dos mesmos en calquera momento. Estos
dereitos poderán exercerse perante as oficinas centrais da Deputación sitas na Avda. Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña.

Pode consultar a política de privacidade da Deputación na dirección //www.dacoruna.gal/avisos/politica-privacidade

(*) Este ano, como consecuencia da situación sanitaria provocada polo COVID-19, o inicio da tempada será dende o
1/10/20 ata o 30/06/21, e o desenvolvento da mesma quedará supeditada a calquera medida ditada polas autoridades
competentes. Así mesmo o uso e aforo das isntalacións se adaptará á normativa vixente.
A Deputación Priovincial, unha vez coñecidas estas medidas, poderá decidir o inicio ou a suspensión da tempada.

