SOL·LICITUD PER A LA SIGNATURA D'ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB LA ESCOLA DE L’ESPORT
DE LA GENERALITAT PER A REALITZAR EL BLOC COMÚ DELS CURSOS D'ENTRENADORS
ESPORTIUS REGULATS EN L'ORDRE ECD/158/2014 DE 5 DE FEBRER
SOLICITUD PARA LA FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA ESCOLA DE L’ESPORT DE LA
GENERALITAT PARA REALIZAR EL BLOQUE COMÚN DE LOS CURSOS DE ENTRENADORES
DEPORTIVOS REGULADOS EN LA ORDEN ECD/158/2014 DE 5 DE FEBRERO
Sr. / Sra.,
, amb DNI
, con DNI

com a President/a de la Federació de
como Presidente/a de la Federación de
i com a representant legal de l'entitat,
y como representante legal de la entidad,

.

SOL·LICITA:
SOLICITA:
Un acord de col·laboració entre la Federació i el centre públic “Escola de l’Esport de la Generalitat”, promogut per la Direcció general d'Esport, i
autoritzat mitjançant Resolució de 14 de maig de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per a impartir el bloc comú de les
activitats de formació esportiva a les quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.
L'acord de col·laboració correspon amb el/els següent/s curs/sos de període transitori a promoure per la Federació durant l'any 20____:
Un acuerdo de colaboración entre la Federación y el centro público “Escola de l’Esport de la Generalitat”, promovido por la Dirección General de
Deporte, y autorizado mediante Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, para impartir el bloque
común de las actividades de formación deportiva a las que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre,
por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.
El acuerdo de colaboración corresponde con el/los siguiente/s curso/s de período transitorio a promover por la Federación durante el año 20____:
NIVELL
NIVEL

Núm de cursos sol·licitats
Nº de cursos solicitados

I
II
III

• La denominació del curs exclou el nom de TÈCNIC ESPORTIU. (RD 1363/2007, de 24 d'octubre, - BOE nº 288 de 8.11.2007).
• El nombre màxim de places per curs sol·licitat és de 30. (Decret 59/2016, de 13 de maig, del Consell - DOCV nº 7784 de 17.05.2016).
• La DECLARACIÓ RESPONSABLE de l'activitat de formació esportiva es presentarà amb una antelació d'un MES a la realització de la prova de
caràcter específic, si la hi haguera, o del començament de les formacions del bloc específic o comú, d'acord amb el calendari presentat. (Art. 27.2
de l'Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer – BOE nº 34 de 8.02.2014).

Segell
Sello

d

de

Signatura del President de la Federació
Firma del Presidente de la Federación

DIN - A4

,

IA - 18846 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

• La denominación del curso excluye el nombre de TÉCNICO DEPORTIVO. (R.D. 1363/2007, de 24 de octubre, - BOE nº 288 de 8.11.2007).
• El número máximo de plazas por curso solicitado es de 30. (Decreto 59/2016, de 13 de mayo, del Consell - DOCV nº 7784 de 17.05.2016).
• La DECLARACIÓN RESPONSABLE de la actividad de formación deportiva se presentará con una antelación de un MES a la realización de la
prueba de carácter específico, si la hubiera, o del comienzo de las formaciones del bloque específico o común, de acuerdo con el calendario
presentado. (Art. 27.2 de la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero – BOE nº 34 de 8.02.2014).
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SOL·LICITUD PER A LA SIGNATURA D'ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB LA ESCOLA DE L’ESPORT
DE LA GENERALITAT PER A REALITZAR EL BLOC COMÚ DELS CURSOS D'ENTRENADORS
ESPORTIUS REGULATS EN L'ORDRE ECD/158/2014 DE 5 DE FEBRER
SOLICITUD PARA LA FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA ESCOLA DE L’ESPORT DE LA
GENERALITAT PARA REALIZAR EL BLOQUE COMÚN DE LOS CURSOS DE ENTRENADORES
DEPORTIVOS REGULADOS EN LA ORDEN ECD/158/2014 DE 5 DE FEBRERO
Sr. / Sra.,
, amb DNI
, con DNI

com a President/a de la Federació de
como Presidente/a de la Federación de
i com a representant legal de l'entitat,
y como representante legal de la entidad,

.

SOL·LICITA:
SOLICITA:
Un acord de col·laboració entre la Federació i el centre públic “Escola de l’Esport de la Generalitat”, promogut per la Direcció general d'Esport, i
autoritzat mitjançant Resolució de 14 de maig de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per a impartir el bloc comú de les
activitats de formació esportiva a les quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.
L'acord de col·laboració correspon amb el/els següent/s curs/sos de període transitori a promoure per la Federació durant l'any 20____:
Un acuerdo de colaboración entre la Federación y el centro público “Escola de l’Esport de la Generalitat”, promovido por la Dirección General de
Deporte, y autorizado mediante Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, para impartir el bloque
común de las actividades de formación deportiva a las que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre,
por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.
El acuerdo de colaboración corresponde con el/los siguiente/s curso/s de período transitorio a promover por la Federación durante el año 20____:
NIVELL
NIVEL

Núm de cursos sol·licitats
Nº de cursos solicitados

I
II
III

• La denominación del curso excluye el nombre de TÉCNICO DEPORTIVO. (R.D. 1363/2007, de 24 de octubre, - BOE nº 288 de 8.11.2007).
• El número máximo de plazas por curso solicitado es de 30. (Decreto 59/2016, de 13 de mayo, del Consell - DOCV nº 7784 de 17.05.2016).
• La DECLARACIÓN RESPONSABLE de la actividad de formación deportiva se presentará con una antelación de un MES a la realización de la
prueba de carácter específico, si la hubiera, o del comienzo de las formaciones del bloque específico o común, de acuerdo con el calendario
presentado. (Art. 27.2 de la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero – BOE nº 34 de 8.02.2014).

Segell
Sello

d

de

Signatura del President de la Federació
Firma del Presidente de la Federación

DIN - A4

,

IA - 18846 - 01 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

• La denominació del curs exclou el nom de TÈCNIC ESPORTIU. (RD 1363/2007, de 24 d'octubre, - BOE nº 288 de 8.11.2007).
• El nombre màxim de places per curs sol·licitat és de 30. (Decret 59/2016, de 13 de maig, del Consell - DOCV nº 7784 de 17.05.2016).
• La DECLARACIÓ RESPONSABLE de l'activitat de formació esportiva es presentarà amb una antelació d'un MES a la realització de la prova de
caràcter específic, si la hi haguera, o del començament de les formacions del bloc específic o comú, d'acord amb el calendari presentat. (Art. 27.2
de l'Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer – BOE nº 34 de 8.02.2014).
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