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SOLICITUDE DE EVENTOS OU TORNEOS NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 
MUNICIPAIS 

 

D/na. ____________________________________________________________, 

con Documento de Identidade número _______________ e enderezo a efectos de 

notificación en __________________________________________________________, 

teléfono _________________, na súa condición de representante legal da entidade 

___________________________________________ inscrita no rexistro de asociacións 

deportivas co número _____________, solicita a utilización da Instalacións Deportiva 

Municipal _______________________________________________________________ 

para a organización do evento con nome ______________________________________ 

para os días ____________________ e co seguinte horario _______________________ 

 

A organización comprométese a poñer, en tódolos medios de promoción e 

comunicación do evento, os logos que o Concello de Carballo estime oportunos. Ademais 

comprométese a cumprir a ‘Normativa de uso das instalacións deportivas, escolas 

deportivas municipais, outras actividades e as entidades e clubs deportivos’. 

 

 

Carballo a ___ de ____________ de _____ 

 

 

 

 

 

Asdo.:.......................................... 
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Xunto con esta solicitude a entidade organizadora do evento, torneo ou 

competición deportiva deberá xuntar un proxecto no que se explique a organización da 

proba, e que faga constar os seguintes puntos: 

 

          1.- DENOMINACION. ¿Cómo se chamará o proxecto?  

 2.- DESCRIPCION XERAL. ¿Qé se quere facer? 

 3.- XUSTIFICACION. ¿Por qué se quere facer? 

 4.- DESTINATARIOS ¿A quen vai dirixido? 

 5.- UBICACION E COBERTURA. ¿Onde se desenvolverá? 

 6.- OBXECTIVOS. ¿Qué se quere conseguir? 

 7.- CALENDARIO E HORARIOS. ¿Cando terá lugar? 

8.- ORGANIZACION E METODOLOXIA ¿De qué forma se fará?. ¿Quen é o 

responsable? 

 9.- RECURSOS. ¿Con que se fará? 

 10.- ORZAMENTO. ¿Canto custará? 

          11.- PROMOCIÓN E PUBLICIDADE. ¿Cómo se dará a coñecer? 
(Un proxecto de aproximadamente 4 follas) 

 

Unha vez aprobada a consecución do uso das Instalacións deportivas municipais 

para o fin do proxecto, a entidade organizativa deberá entregar unha memoria 

xustificada da organización da proba, no prazo non superior aos 15 días, na que faga 

constar os seguintes puntos: 

 

1. Resultados deportivos da Proba 

2. Datos de participación (número de xogadores, nº de horas de uso da 

instalación, etc...) 

3. Memoria fotográfica presentada en soporte dixital. 

4. Avaliación dos resultados e conclusións (onde se debe aportar aquelas cousas 

positivas, e aquelas cousas que se deben de mellorar para posteriores 

eventos) 

 


