CONVENIO DE COLABORACIÓN
COMPARECEN
Dunha parte, Don Pepito Pérez, con DNI 36.000.001-A, en calidade de Presidente e en representación da Federación
Galega de XXXXXXXXX, con domicilio en Vigo, rúa Luís Ksado 17, oficina XXXXX, NIF G-36.XXXXXXXXXXX (en
adiante FEDERACIÓN)
E doutra banda, Don Zutano González, con DNI 36.000.002-E, en calidade de Presidente e en representación do Club
xxxxxxxxxxx, de Cedeira (A Coruña), G-15.xxxxxxxxxx (en adiante CLUB).
MANIFESTAN
I.

Que a FEDERACIÓN é unha entidade legalmente constituída, declarada de interese público e sen ánimo de
lucro, que desenvolve como actividade principal a defensa e fomento dos deportes de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
II. Que o CLUB, que comparte tamén os mesmos fins, está interesado en organizar / participar nas actividades en
diversas modalidades dentro do calendario da FEDERACIÓN.
III. Que a FEDERACIÓN carece da totalidade dos medios persoais e materiais necesarios para a realización das
actividades e competicións aprobadas en Asemblea Xeral para a tempada deportiva. Por este motivo, a
organización das citadas actividades é ofertado para que os clubs interesados procedan a organizalos.
IV. Que o CLUB solicitou a realización das seguintes actividades:
1. a
2. b
3. c
V. Por todo a anterior, e de común acordo, subscriben o presente convenio de colaboración, de conformidade cos
seguintes:
PACTOS
A) COMPROMISOS
1.
2.
3.
4.

O CLUB comprométese a aportar ..(o que corresponda).. en perfecto estado para o desenvolvemento do
xogo, asignando o persoal necesario para acadar o bo fin da competición.
O CLUB comprométese ademais a que, durante a organización e execución da actividade, a entidade
seguirá tódalas recomendacións e indicacións realizadas pola FEDERACIÓN, en especial ó referente á
regulación deportiva.
A FEDERACIÓN concede ó CLUB a cantidade de _______ €, importe resultante (da liquidación do
Baremo Federativo aprobado en Asemblea Xeral / da partida asignada para este evento no orzamento
vixente e aprobado na Asemblea Xeral).
O CLUB xustificará o devandito pago mediante documentos acreditativos detallando os gastos e o
pagamento (orixinais ou compulsados) e/ou ben mediante certificación asinada polo Secretario do CLUB
con visto e prace do seu Presidente, detallando os gastos realizados polo CLUB para o desenvolvemento
ou organización da/s actividade/s obxecto do convenio.

B) DURACIÓN DO CONVENIO
A duración do presente convenio corresponde ó exercicio 2015, non é prorrogable tacitamente, debendo
validarse con outro convenio para o seguinte exercicio.

E para que así conste e en proba da súa conformidade cos termos do presente contrato, asinan as partes, en exemplar
triplicado.
En Cedeira, a 27 de decembro de 2015.

Pepito Pérez

Zutano González

Pola FEDERACIÓN
(Selo da Federación)

Polo CLUB
(Selo do Club)
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