Curs de Monitor d’Activitats de Dinamització en l’àmbit Poliesportiu (II)

CURS DE

GESTIÓ

de petites entitats

esportives

Amb aquest curs juntament amb el CIATE de Joc i Esport, la càpsula formativa de primers auxilis i les
pràctiques, us podreu inscriure al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport)

Idees, eines i coneixements per col·laborar en la gestió de la teva entitat
esportiva
PROGRAMA (35 hores)

PER INSCRIURE’T
Documentació a aportar

1. La planificació
• La planificació. Conceptes generals
• Diferents nivells de planificació:
Fases i condicionants
• Instruments pel procés planificador
•
•
•
•
•

Full d’inscripció omplert
Fotocòpia DNI ambdues cares
Titulació CIATE Joc i Esport ambdues cares
Full d’autorització (menors 18 anys)

Lloc d’inscripció

2. La gestió econòmica
El sistema comptable
La tresoreria
El pressupost
Anàlisi de costos
Finançament (patrocinis, màrqueting, publicitat...)

3. Organització i gestió de petites entitats
esportives
• Introducció
• Classificació dels clubs esportius: Organització i
gestió

Curs presencial. Assistència 100% obligatòria.
Places limitades. S’ocuparan per ordre d’inscripció.
Edat mínima 16 anys complerts en acabar el curs.
El curs es durà a terme amb un mínim d’inscrits.
No s’accepta devolució de l’import 48 h abans de
l’inici del curs.
S’ha de tenir el CIATE de Joc i Esport per a realitzar
aquest curs.

Consell Esportiu Sabadell
Pista Coberta d’Atletisme
Dilluns a dijous: de 9 a 14h i de 17 a 20h.
Dimecres tarda tancat.
Divendres de 9 a 20h.
Tel. 93 748 42 66
O per correu electrònic
consell@consellsabadell.cat

PREU
70€

CALENDARI
14, 16, 18, 21, 23, 25, i 30 gener:
de 19:00 a 21:30 hores
01, 04, 06, 08, 11, 13 i 15 febrer:
de 19:00 a 21:30 hores
Lloc: Pista Coberta d’Atletisme de
Catalunya
(Camí de Can Quadres, 190 Sabadell)

Curs reconegut dins del Pla de Formació de l’Escola Catalana de l’Esport (Generalitat de Catalunya).
Als alumnes que superin el curs, se’ls lliurarà un diploma acreditatiu expedit per l’Escola Catalana de l’Esport.

CURS DE

GESTIÓ
de petites entitats

esportives

CURS 18-19

Nom i cognoms

DNI

Data Naixement

Número de CatSalut

Telèfon

Adreça

Localitat

E-mail

Codi Postal

Estudis realitzats

Esport

Col·labores o treballes en alguna entitat esportiva

SÍ

NO

A quina entitat?

Quin càrrec o funció tens a l’entitat

Us informem de que les dades facilitades seran tractades d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a aquest Consell.
El Consell Esportiu Sabadell, en l'àmbit de les seves competències, podrà fer ús tant de les dades personals
facilitades, com de les imatges relatives al desenvolupament de l’activitat, i fer-vos tramesa d'informació general o
específica que pugui ser del vostre interès. Si no esteu d'acord podeu comunicar-ho a aquest Consell.
Així mateix us demanem si esteu d’acord o no, en que puguem facilitar les vostres dades a les escoles i entitats que
cerquin personal:

Sí autoritzo a facilitar les meves dades a les escoles i entitats que cerquin personal.

No autoritzo a facilitar les meves dades a les escoles i entitats que cerquin personal.
Signatura

Sabadell,

de 201_

Ingrés o transferència bancària indicant el nom del beneficiari al compte corrent
ES24 0081 0900 8300 0125 0829 del Banc Sabadell

CURS DE

GESTIÓ
de petites entitats

esportives

CURS 18-19

Full d’autorització per a menors de 18 anys:

En/na

com a

mare/pare/tutor d'en/na
autoritzo a que el meu fill/a participi al curs de Gestió de petites entitats esportives, organitzat pel Consell
Esportiu Sabadell, i que es celebrarà a Sabadell entre els dies 14 de gener i 15 de febrer de 2019.
Signatura

Sabadell,

de 201_

