Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Mollerussa
Ctra de Torregrossa, Km 1,9
25230 Mollerussa
Tel. i Fax 973 60 03 59
ies-mollerussa@xtec.cat
http://www.iesmollerussa.com

PETICIÓ DE BOX. PROVES D’ACCÉS A TÈCNIC ESPORTIU.
Normativa establerta.
NORMATIVA PRÈVIA
Data d’entrega d’aquest document: 1-15 de setembre.
Data d’entrega del resguard de pagament: 1-15 de setembre.
Preu: 103€ per box i per dia
El dia d’un box va des de les 18:00h del dia anterior a la prova, a les 16:00 del dia de la
prova.
5. En el cas que no hi hagués la petició suficient per tal de fer front als costos dels boxes i
manteniment, s’avisaria via telefònica a tots aquells que ja haguessin formalitzat la petició
i automàticament se’ls retornaria el pagament realitzat.
1.
2.
3.
4.

NORMATIVA DE PERNOCTACIÓ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Entrada: 18:00-20:00 del dia anterior a la prova.
Sortida: Hora màxima 16:00h del dia de la prova.
A partir de les 10 de la nit no es podrà entrar al centre.
El centre posarà a disposició una persona de control durant aquestes hores.
Respectar l’assignació de box portàtil que se situarà dins de les instal·lacions del mateix
centre.
El subministrament d’aigua correrà a càrrec del sotasignant, ja que els box no tenen
aigua corrent. Però es podrà utilitzar l’aigua del centre per omplir galledes.
La distribució alimentària de l’animal serà a càrrec de la persona que tuteli l’animal.
El centre posarà a disposició la palla per tal de fer el llit de l’animal. Aquesta serà
introduïda pel personal del centre abans de l’estabulació del cavall. Fer el llit d’aquest
serà responsabilitat del sotasignat d’aquest document.
L’estada de l’animal al centre restarà sota responsabilitat del propietari o persona signant
d’aquest document.

Documentació necessària
-

Fotocòpia del DNI del propietari del cavall.
Fotocòpia del DNI de la persona que s’encarregarà de la tutela del cavall al centre.
Documentació de l’animal
Resguard de pagament

Pagament
“La Caixa” ES04

2100-0112-69-0200333481

Concepte : Proves d’accés/ “Nom del cavall”

DOC : petició boxbox proves d’accés

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut d’Educació Secundària
Mollerussa
Ctra de Torregrossa, Km 1,9
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ies-mollerussa@xtec.cat
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Dades del propietari
DNI/NIE/Passaport

Tipus de via

Nom

Primer Cognom

Adreça

Codi Postal

Segon Cognom

Num.

Pis-Porta

Municipi

Telèfon

Data de Naixement

Província

Sexe

Adreça electrònica

Nacionalitat

Telèfon

Signatura

Dades de la persona que tutelarà al cavall al centre
DNI/NIE/Passaport
Nom
Primer Cognom

Tipus de via

Adreça

Codi Postal

Telèfon

Segon Cognom

Num.

Pis-Porta

Num tarja sanitària

Data de Naixement

Adreça electrònica

Sexe

Nacionalitat

Telèfon

Signatura

Documentació entregada
DNI propietari
DNI persona que tutela l’animal al centre
Resguard de pagament
Documentació de l‘animal

DOC : petició boxbox proves d’accés

