SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA A
PROMOCIÓN DO DEPORTE FEMININO NA TEMPADA
2017/2018

Anexo II- A (DEPORTES COLECTIVOS)
Certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas da entidade na tempada de
referencia

Entidade:

CIF:

Modalidade:
E na súa representación a/o presidenta/e: (Nome e apelidos):

DNI:

Declaro que a dita entidade ten durante a tempada 2017-2018 as seguintes categorías e número de
licencias (desagregadas por sexo) segundo a modalidade deportiva de que se trate. Declaro que estes
datos son certos baixo a miña responsabilidade.

COMPETICIÓNS OFICIAIS NAS QUE PARTICIPA A ENTIDADE
DEPORTES COLECTIVOS
Nome das categorías por equipos*

Nº licencias Nº mulleres Nº homes
por equipo

Ámbito da competición regular**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* Un equipo por fila en orde ascendente por idades
** Especificar se o ámbito da competición é Local, Autonómico, Nacional, durante a fase regular da
competición.
Vigo,

Sinatura da/o secretaria/o

de

de 2018

Sinatura da/o presidenta/e

Selo da entidade

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA A
PROMOCIÓN DO DEPORTE FEMININO NA TEMPADA
2017/2018

Anexo II- B (PARA DEPORTES INDIVIDUAIS)
Certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas da entidade na tempada de
referencia

Entidade:

CIF:

Modalidade:
E na súa representación a/o presidenta/e: (Nome e apelidos):

DNI:

Declaro que a dita entidade ten durante a tempada 2017-2018 as seguintes categorías e número de
licencias (desagregadas por sexo) segundo a modalidade deportiva de que se trate. Declaro que estes
datos son certos baixo a miña responsabilidade.

DEPORTES INDIVIDUAIS
Nome das categorías por equipos*

Nº licencias Nº licencias Nº desprazamentos Ámbito da competición **
femininas por masculinas
e media de
categoría
por categoría deportistas
desprazadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* Unha categoría por fila
** Especificar o ámbito dos desprazamentos: Local, Autonómico, Nacional, durante a fase regular da competición.
Vigo,

Sinatura da/o secretaria/o

de

de 2018

Sinatura da/o presidenta/e

Selo da entidade

