SOL·LICITUD DE CENTRE D’ENTRENAMENT

En _____________________________________________, de ____ anys
d’edat, amb domicili al carrer:_________________________________ de
la localitat______________________ Província: _________________,
amb DNI: __________________ i llicència: ____________.
Mitjançant el present escrit, en nom propi, SOL·LICITE
Instal·lar un CENTRE D’ENTRENAMENT DE COLOMS ESPORTIUS DE
CARÀCTER PÚBLIC, en el polígon ___________ Parcel·la ____________
Partida ____________________________ del terme municipal de
_______________________ província ___________________ segons
l’establert a l’article 29 dels Estatuts de la F.C.C.V.
Declare, sota pena de nul·litat en la concessió de l’autorització, que:
1. Estic en possessió de llicència federativa FCCV vigent
2. Sóc membre actiu del Club _______________________ de la
localitat de______________________ amb al menys 2 anys
d’antiguitat
3. Em compromet a respectar les normes internes i estatutàries de la
FCCV, en especial les directrius emeses pel Comité de Competició de
la FCCV
4. Em compromet a portar un Llibre de Moviments de Colomar Esportiu.
5. Em compromet a respectar la competició local i oficial de tot club a
menys de 5 kilòmetres del meu centre d’entrenament.
6. No estic incapacitat legalment, ni incórrec en cap causa
d’incompatibilitat.
7. Em compromet a abonar a la FCCV el cànon anual federatiu que
s’establisca.
S’adjunta AUTORITZACIÓ DEL CLUB de____________________________
que dista del centre d’entrenament 3 kilòmetres o menys autoritzant
aquesta instal·lació (amb signatures del President i Secretari, així com el
segell original del Club autoritzant).
S’adjunta fotocòpia de l’ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CLUB
de__________________________, autoritzant la instal·lació (amb
signatures del President i Secretari, així com el segell original del club
autoritzant).
En el supòsit d’existir un altre centre d’entrenament públic o privat en el
radi de 3 kilòmetre del centre a autoritzar, haurà d’acompanyar-se
l’Autorització del mateix, contenint el seu consentiment inequívoc.
A __________________ a ____ de _______________ de 20___
Signatura del sol·licitant.
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En/Na ________________________________________, com a Secretari/a
del Club de Columbicultura ______________________________________,
del que és president/a En/Na _____________________________________
CERTIFICA:
Que en l’Assemblea General ordinària/extraordinària del Club de
Columbicultura que represente, celebrada el dia _____ de ______________
de 20___, es tractà en l’Ordre del dia l’AUTORITZACIÓ DEL CENTRE
D’ENTRENAMENT PÚBLIC el titular del qual és:
En
__________________________________________________________,
pertanyent al terme municipal de _____________________________
Polígon
________
Parcel·la
_________
Partida
_______________________, al trobar-se A MENYS DE 3 KILÒMETRES.
Després de l’oportuna deliberació , s’aprovà por majoria simple dels socis
(presents o representats)
AUTORITZAR EL CENTRE D’ENTRENAMENT PÚBLIC
Adjunt s’acompanya fotocòpia de l’Acta de la reunió, en la que es mostra el
resultat de la votació, amb expressió de les dades d’ubicació (Polígon,
Parcel·la i Partida) del Centre d’Entrenament a legalitzar.
Ho signe als efectes oportuns
A ___________________ a _____ de ______________ de 20 ___
El President

El Secretari

Segell del club
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En _____________________________________________, de ____ anys
d’edat, amb domicili al carrer:_________________________________ de
la localitat______________________ Província: _________________, con
DNI: __________________ i llicència: ____________.
Mitjançant el present escrit i havent sol·licitat la instal·lació d’un CENTRE
D’ENTRENAMENT de coloms esportius
PÚBLIC, al polígon: ________
Parcel·la: _______ Partida: _______________________ del terme
municipal de _______________________________
província de
________________ segons l’establert a l’article 29 dels Estatuts de la
F.C.C.V. DECLARE, sota pena de nul·litat en la concessió de l’autorització,
que:
NO EXISTEIX CAP CLUB, ENTITAT ESPORTIVA O CENTRE
D’ENTRENAMENT (PÚBLIC O PRIVAT) A MENYS DE 3 KILÒMETRES
DEL CENTRE D’ENTRENAMENT QUE PRETENC LEGALITZAR.
A____________________ a _____ de ____________________ de 20___
Signatura sol·licitant
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