MODEL DE DOCUMENT NÚM. 5
Fitxa informativa de subvenció programa 3
1. Informació general de l’activitat
Nom de l’organitzador:
Denominació de l’acte:
Lloc de celebració:
Data de celebració:
Horaris:
Edició/Antiguitat de la prova:
2. Perfil del participant i entitat a la que pertany
Nom de l’entitat i població de
procedència

Número de participants
detallant categoria i nivell
esportiu

Núm. de participants majors de 60
anys
Núm. de participants majors de 16
anys
Núm. de participants fins a 16 anys
Núm. de participants masculins

Núm. de participants femenins

3. Organització
Nom de l’empresa col·laboradora

Nombre de personal organitzatiu no
esportiu
Nombre de personal organitzatiu
esportiu
Nom de persona o persones
responsables de l’esdeveniment

Aportació econòmica o altres
col·laboracions

4. Perfil del públic assistent a l’acte esportiu i la seva procedència
Nom de l’entitat o població de
procedència i edat dels espectadors

Número d’espectadors

5. Dades complementàries
Número de persones que han
pernoctat detallant el número de nits
i la procedència

Nom de l’establiment utilitzat

6. Difusió de l’activitat

Quantitat de passamans, pòsters, ...
Com s’ha fet la distribució dels
passamans, pòsters i a quins llocs
Via correu electrònic (detallant com
s’ha enviat i a qui)
Comunicat de premsa (detallant a
qui s’ha enviat i com)
Roda de premsa (detallant quan s’ha
fet i a qui s’ha convocat)
Publicitat per ràdio,TV o premsa
escrita (detallant de quina forma i
quantitat de cops publicitats)

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres
(cal adjuntar documents acreditatius de la difusió realitzada)

Aparició del suport del Comú d’Andorra la Vella en la publicitat i
l’acte esportiu

Com i de quina manera

Com i de quina manera

Com i de quina manera

Com i de quina manera

Com i de quina manera
(cal adjuntar documents acreditatius de la difusió realitzada del
suport del Comú i exemplars de tots els impresos on costi la
col·laboració del Comú)
7. Premsa, classificacions i acreditacions
- Adjuntar programa
- Adjuntar graella de resultats i/o classificacions
- Adjuntar recull de premsa
- En el cas d’omplir la fitxa informativa del programa 4, cal
acreditar la vinculació dels beneficiaris a l’entitat i des de
quina data

8. Dades econòmiques
% que representa la subvenció
comunal en el pressupost de
despesa

%

9. Objectius assolits
1.
2.
3.
4.
5.

10. Aspectes a millorar en properes edicions
1.
2.
3.
4.
5.
Si voleu rebre aquest document per correu electrònic feu la demanda a:
laura.baro@comuandorra.ad

