INSTÀNCIA PER LA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL PER A LES
ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE QUE REGULA EL DECRET 267/2016,
DE 5 DE JULIOL:

Jo (nom del responsable)______________________________________________,
amb DNI ____________________________ , i major d’edat, com a (càrrec dins
l’entitat) ___________________, de l’entitat ________________________________,
amb telèfon_____________________ i e-mail________________________________.

Declaro que:
1. L’esmentada entitat és la responsable de l’organització de l’activitat d’educació en
el lleure i/o esportiva anomenada ______________________________________,
que es durà a terme del __________________ al ___________________, i amb
seu principal a _____________________________________________________.
2. He comprovat personalment que es compleixen tots els requisits que demana
l’article 12 del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el
lleure en les quals participen menors de 18 anys, i que en qualsevol moment puc
presentar altra documentació si se’m requereix com: la llistat de participants,
autoritzacions (de participació, de sortides, d’imatge,…), fitxa de salut dels
participants, protocol d’actuació en cas d’accidents,...
3. Conec el reglament d’ús de la Piscina Municipal i accepto plenament el seu
compliment així com la normativa d’accés al recinte.
4. Hem consta els costos econòmics d’accés i el sistema de pagament.
5. Estic al cas que els/les monitors/es acompanyants hauran de presentar
obligatòriament el DNI cada cop que accedeixin a la Piscina Municipal. Es
comprovarà SEMPRE que apareixen a la llista de monitors/es registrats/des per
aquest Ajuntament. En cas de no aparèixer, no se’ls permetrà l’entrada i si el grup
no compleix la ràtio, no es permetrà el seu accés a la instal·lació.
6. Notificaré qualsevol modificació que es pugui produir durant l’activitat. Sol·licitud
Sol·licito:
Poder fer ús de la piscina municipal de Quart els dies i horaris atorgats amb els
grups de participants a la nostra activitat d’educació en el lleure, tot complint les
diferents normatives, responsabilitzant-nos de la vigilància del comportament i accions
dels menors, i accedint només en les dates i horaris que se’ns autoritzi.

A Quart, ____ de _______ de 2019

Signatura del responsable i segell de l’entitat

