ANNEX 3
CONVENI D’ESCOLA RECONEGUDA

Barcelona, ................................................

D’una part, el senyor Gerard Esteva i Viladecans, major d’edat, amb domicili a
Barcelona i amb DNI..................., com a president de la Federació Catalana de Vela,
domiciliada a Barcelona, a Moll de Gregal, s/n del Port Olímpic i, de l’altra, el
senyor..., major d’edat, amb DNI..........................., com a.................... de l’escola de
vela.................., amb domicili a.........................., cadascú pel seu dret i interès, i amb
recíproc reconeixement de plena capacitat per atorgar aquest document i les seves
voluntats lliures i espontànies,

MANIFESTEN
1r Que la Federació Catalana de Vela, mitjançant l’Escola Catalana de Vela,
fomenta l’ensenyament de l’esport de la vela i per aquest motiu ha
elaborat una normativa per la qual el seu compliment comporta
l’assignació del títol d’Escola Reconeguda de Vela o d’Escola
Reconeguda Adherida de Vela segons la normativa vigent.
2n Que l’escola de vela............................ està interessada a obtenir el títol
d’Escola Reconeguda (Adherida) de Vela i està disposada a complir la
normativa vigent, els seus apèndixs i les actualitzacions que se se’n facin
a través de circulars.
3r Que ambdues parts han arribat a un acord sobre el compliment de la
normativa establerta per obtenir la denominació d’Escola Reconeguda
(Adherida) i que, de mutu acord, atorguen el present conveni, que
formalitzen sota els pactes següents.
4t Que l’esmentat reconeixement engloba les activitats que desenvolupi
l’escola de vela en les especialitats de..., amb prèvia avaluació de l’equip
assignat per l’ECV.
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PACTES
1r L’Escola Catalana de Vela s’encarrega i es responsabilitza de l’elaboració
de la normativa que regula l’obtenció del títol d’Escola Reconeguda”,
fixant-hi totes les condicions necessàries.
2n L’escola de vela es compromet a complir totalment les clàusules de la
normativa, dels seus apèndixs i de les circulars.
3r Aquest conveni té una durada d’un any i es renova automàticament si cap
de les parts, 30 dies abans de l’acabament, no comunica a l’altra, per
correspondència física o electrònica, la intenció de no renovar-lo.
4t L’escola de vela haurà d'abonar anualment a l’ECV la quota vigent que
comporti el seu període d’activitat. L’import d’aquesta quota s'ha de
notificar a principi d’any, i la liquidació d’aquest import s'ha de fer dins del
segon semestre de l’any natural.
5è L’Escola Catalana de Vela està facultada per efectuar un seguiment
periòdic de l’escola de vela a fi de poder avaluar si compleix les
condicions establertes en la normativa esmentada. L’escola de vela es
compromet a facilitar qualsevol documentació, així com l’entrada a les
instal·lacions perquè l’ECV o els tècnics assignats puguin fer-ne
l’avaluació.
6è En cas d’incompliment de qualsevol de les normes establertes, així com
de les condicions acordades en el present document, l’ECV podrà
rescindir el present conveni.

I en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen el present document per
duplicat i a un sol efecte en el lloc i data indicats en l’encapçalament.

Signatura

Signatura
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