
Instalações Desportivas Municipais

Ficha de candidatura 2011/2012

Data

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA ENTIDADE (colocar o carimbo da entidade)

A. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome

NIF

Morada

Código Postal

Telefone Fax Telemóvel

E-mail @

Nome do responsável da entidade

Telemóvel

Nome do responsável pela actividade Telemóvel

Das seguintes opções, assinale aquela em que se enquadra a sua entidade:

Público Particular Cooperativo

Obs.

(Assinatura e carimbo)

A CANDIDATURA À UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS, é constituída pelos seguintes elementos:

1. Ficha de candidatura, devidamente preenchida, assinada e carimbada.
2. Cópia da publicação em Diário da Republica dos estatutos da entidade ou documento de igual valor jurídico.
3. Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10/09 de 2 de Janeiro, as entidades deverão fazer prova, até ao 1º dia de início de actividade:

a. De que possuem apólice de seguro de acidentes pessoais relativo aos utilizadores que enquadram;
b. Da lista nominativa dos utilizadores cobertos pela apólice de seguro de acidentes pessoais;
c. Da identificação dos técnicos a enquadrar as actividades, bem como prova das suas habilitações técnicas e profissionais;
d. De que, os utentes que enquadram, estejam devidamente informados de que é da sua responsabilidade assegurar-se que não têm
contra-indicações para a prática da actividade física.

1. Estabelecimento de Ensino

2. Associação / Colectividade / Federação sede em Lisboa                  escalões

3. Outras entidades:

- Instituições particulares de solidariedade social                          escalões

- Instituições com actividade desportiva dirigida a pessoas com deficiência
declaração de não cobrança aos respectivos beneficiários

- Outras entidades
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horas minutos horas minutos

horas minutos horas minutos

horas minutos horas minutos

horas minutos horas minutos

horas minutos horas minutos

horas minutos horas minutos

horas minutos horas minutos

B. INDICAÇÃO DA INSTALAÇÃO DESPORTIVA A UTILIZAR

Deve ser preenchida uma nova ficha, com a indicação de cada tipo de Instalação Desportiva a utilizar:

Piscinas Municipais Espaços específicos nº pistas nº pistas

Alfama tanque aprendizagem

Ameixoeira tanque competição tanque aprendizagem

Boavista tanque competição

Casal Vistoso tanque competição

Oriente tanque competição tanque aprendizagem

tanque competição

Rego tanque competição tanque aprendizagem

Restelo tanque competição tanque aprendizagem

Vale Fundão tanque competição tanque aprendizagem

Pretende enquadramento técnico? Sim Não

Pavilhões Municipais Espaços específicos

Ajuda área central áreas laterais

Boavista área central

Casal Vistoso área central ginásio 1 (25x24m) ginásio 2 (8x16m)

Campos Futebol Municipais Espaços específicos

Alto Lumiar (piso sintético) campo jogos 1 campo jogos 2

S. João Brito campo (piso pelado) polidesportivo 1 polidesportivo 2

polidesportivo 3

Obs:

CARACTERIZAÇÃO DA ACTIVIDADE

Actividade/Modalidade Desportiva

Quadro competitivo. Qual?

Grupos/ Escalões dos anos aos anos Sexo F M Nº

Grupos/ Escalões dos anos aos anos Sexo F M Nº

Outros

Tem instalações próprias para as modalidades a que concorre? Sim Não Obs.

HORÁRIO PRETENDIDO

Horário 2ª das às Datas
3ª das às Início da época

4ª das às Fim da época

5ª das às

6ª das às Interrupções Previstas
S das às

D das às

Descrição do pedido e outras informações relevantes para análise do mesmo

Penha França*

(*) À data de Maio de 2011 a Piscina Municipal Penha de França encontra-se encerrada para requalificação.


