ANEXO II.
FICHA-MODELO PARA Os CURSOs E/Ou TALLERes.

Debe encherse unha ficha modelo para cada curso e/o taller que solicitou.
É obrigatorio encher todos os campos

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN INICIATIVA
1.1.- TIPO DE INICIATIVA (marque só una das opcións).
CURSO

TALLER

1.2.- NOME DO CURSO E/Ou TALLER. Indique o nome completo que o identifique.

1.3.- OBXECTO(marque só una das opcións).
Actividade dirixida a persoas maiores, ou actividade interxeracional
Actividade que incida na boa saúde
Actividade quefavoreza o coidado da nosa contorna

1.4. IMPORTE SOLICITADO PARA SUBVENCIONAR:
1.5. N.º DE PARTICIPANTES NO CURSO OU TALLER:
1.6. RECURSOS (técnicos, materiais e de infraestrutura, así como calquera outro recurso
necesario para a correcta realización do curso e/o taller):

2.- MEMORIA. Especifique, de forma esquemática, as características da iniciativa, motivando
as razóns polas que se quere realizar e a situación que trata de paliar.

3.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES E MECANISMOS DE FUNCIONAMENTO:
Período de realización
Lugar de Realización
Horario
Nº total de horas
Nº de participantes
Supervisor/a de a iniciativa
OUTRAS OBSERVACIÓNS:

4.- GASTOS. Concrete todos os gastos necesarios para desenvolver o curso e/o taller que se
solicita (material, equipamento, honorarios do profesor/a, etc.)

5.- INGRESOS.
Concrete todos os ingresos necesarios para realizar o curso e/o taller (cotas de socios, pagos
de matrícula, solicitudes de subvencións a OUTRAS ADMINISTRACIÓNS ou Institucións
durante este ano).
PROCEDENCIA IMPORTE INGRESOS PROPIOS DA ENTIDADE :
Cotas de socios :

€

Doazóns particulares:

€

Outros (especificar):

€

INGRESOS POR SUBVENCIÓNS PÚBLICAS:
Deputación Provincial de Pontevedra

€

Xunta de Galicia

€

Outras (especificar):

€

INGRESOS POR SUBVENCIÓNS PRIVADAS:

En Cangas do Morrazo a _______ de ____________________ de 2022

Asdo.
Representante da Asociación.

O asinante poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición que
lle outorga a Lei Orgánica de Proteccion de Datos ( Lei 15/1999 do 13 de decembro) solicitándo
ao Concello de Cangas por rexistro de entrada.

