ANEXO 3 – DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ORZAMENTO DE GASTOS - EVENTOS
D./D.ª

maior de idade, con DNI

na

miña condición de representante legal da entidade

con NIF

ao abeiro da convocatoria para a concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo,
en concorrencia competitiva, ano 2020, manifesta que:

ORZAMENTO ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
DENOMINACIÓN DO EVENTO
CONCEPTO
Gastos de persoal preciso para a realización e desenvolvemento do evento: gastos de contratación de
persoal, técnicos e/ou especialistas deportivos, ou persoal de preparación, control e seguemento
técnico e loxístico da actividade, desenvolvemento e soporte do evento

IMPORTE
€

Premios económicos en metálico: deberán realizarse as súas respectivas retencións conforme a
normativa aplicable.

€

Gastos megafonía, equipos e aplicacións informáticas, gastos de cronometraxe, chips, xestión
inscricións, outro tipo de gastos de carácter técnico debidamente acreditado.

€

Medallas e trofeos: destinados directa e expresamente ao evento.
Alugueiro de instalacións, ou de elementos técnicos-loxisticos e de sinalización necesarios e
imprescindibles para a celebración do evento.
Gastos federativos, xuíces e árbitros.
Primas de seguros exclusivamente para o evento: de responsabilidade civil e de accidentes

€
€
€
€

Gastos de publicidade do evento, especificamente desenvoltos para a publicidade do evento:
carteleira, publicidade, redes sociais e elementos de promoción.

€

Gastos de cobertura sanitaria do evento: contratación de ambulancias e ambulancias medicalizadas,
fisioterapia e medico.

€

Gastos de organización: empresas de organización de eventos.
Alugueiro de vehículos precisos para a realización do evento (de control e de seguimento da proba)
Canons de federacións das respectivas probas deportivas.
Gastos de publicidade, de bordados e/ou serigrafiado directamente relacionados coa actividade
(dorsais, pulseiras de identificación, elementos de identificación técnica de participantes)
Material non inventariable de prevención e protección fronte á COVID 19.
Gastos médicos / botiquín / material farmacéutico da actividade subvencionada.
TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS
RECURSOS PROPIOS DA ENTIDADE (MÍNIMO 5 % DO ORZAMENTO)
IMPORTE DA AXUDA SOLICITADA (MÁXIMO 2000 €)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Os gastos incluídos neste orzamento están directamente relacionados coa actividade, son indispensables e estritamente necesarios
para a súa adecuada preparación e / ou a súa execución.

PROXECTO
PROXECTO TÉCNICO: descrición, estrutura, desenvolvemento, numero de participantes, categorías (os criterios a valorar son os
recollidos nas bases reguladoras)

NIVEL TERRITORIAL DO EVENTO
CONSOLIDACIÓN TEMPORAL DO EVENTO (numero de edicións do
evento)
CRITERIOS SOCIAIS (ORGANIZACIÓN POR
FEMININA OU DE CAPACIDADE DIFERENTES)
CARÁCTER
FEDERADO
OU
PUNTUABLE
ACREDITATIVO DA CORRESPONDE FEDERACIÓN)

CLUB/ENTIDADE
(CERTIFICADO

Nº DE CLUBS OU ENTIDADES ORGANIZADORAS

a
O/A representante legal
(sinatura)

de

de 2020

