
ANEXO IV

PERSOA ADESTRADORA RESPONSABLE DA SECCIÓN DEPORTIVA: DECLARACIÓN DE COÑECEMENTO DAS SÚAS  
FUNCIÓNS E DECLARACIÓN DE NON ESTAR EN SITUACIÓN DE INCOMPATIBILIDADE

DATOS DA PERSOA ADESTRADORA RESPONSABLE DA SECCIÓN DEPORTIVA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

FEDERACIÓN GALEGA DE

FUNCIÓNS DA PERSOA ADESTRADORA RESPONSABLE
· Coordinar os adestradores responsables dos grupos de adestramento da súa sección. 

· Informar a Dirección do CGTD de todo o que teña que ver coa súa sección. 

· Elaborar o programa de adestramento para o curso, indicando obxectivos, contidos, metodoloxía, sistemas de avaliación, horarios de 
adestramento e calendario de competicións. 

· Programar e supervisar os adestramentos dos deportistas. 

· Avaliar o proceso de adestramento e o seu resultado. 

· Recomendar a renovación ou non renovación dun deportista. 

· Contribuír a que as actividades do centro se desenvolvan nun clima de respecto e valores. 

· Titoría, orientación, dirección e apoio ás persoas deportistas durante o tempo dedicado ao adestramento e sempre con atención persoal no 
marco horario establecido. 

· En relación coas persoas deportistas do grupo de tecnificación: informar a familia e as persoas titoras do Centro sobre as ausencias á clase 
e/ou aos servizos de residencia, como consecuencia da participación das persoas deportistas en competicións deportivas incluídas na 
programación xeral anual. 

· Elaborar a avaliación deportiva trimestral e a memoria deportiva anual. 

· Aceptar as normas do Regulamento de réxime interno do centro. 

· Manter actualizado o inventario do material do CGTD. 

· Responsabilizarse do almacenamento, bo uso e control do material do CGTD.

A PERSOA ADESTRADORA RESPONSABLE DA SECCIÓN DEPORTIVA DECLARA
1. Coñecer e aceptar todas as funcións xerais encomendadas como persoa adestradora responsable da sección deportiva no curso 2017/18. 

2. Que non desempeña posto ou actividade ningunha no sector público nin realiza actividades privadas incompatibles ou que requiran 
recoñecemento de compatibilidade. 

3. Que non recibe pensión de xubilación, retiro ou orfandade por dereitos pasivos ou por calquera réxime da Seguridade Social público e 
obrigatorio.

SINATURA DA PERSOA ADESTRADORA RESPONSABLE DA SECCIÓN DEPORTIVA

Lugar e data

, de de
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ANEXO IV
PERSOA ADESTRADORA RESPONSABLE DA SECCIÓN DEPORTIVA: DECLARACIÓN DE COÑECEMENTO DAS SÚAS 
FUNCIÓNS E DECLARACIÓN DE NON ESTAR EN SITUACIÓN DE INCOMPATIBILIDADE
DATOS DA PERSOA ADESTRADORA RESPONSABLE DA SECCIÓN DEPORTIVA
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
FEDERACIÓN GALEGA DE
FUNCIÓNS DA PERSOA ADESTRADORA RESPONSABLE
· Coordinar os adestradores responsables dos grupos de adestramento da súa sección.
· Informar a Dirección do CGTD de todo o que teña que ver coa súa sección.
· Elaborar o programa de adestramento para o curso, indicando obxectivos, contidos, metodoloxía, sistemas de avaliación, horarios de adestramento e calendario de competicións.
· Programar e supervisar os adestramentos dos deportistas.
· Avaliar o proceso de adestramento e o seu resultado.
· Recomendar a renovación ou non renovación dun deportista.
· Contribuír a que as actividades do centro se desenvolvan nun clima de respecto e valores.
· Titoría, orientación, dirección e apoio ás persoas deportistas durante o tempo dedicado ao adestramento e sempre con atención persoal no marco horario establecido.
· En relación coas persoas deportistas do grupo de tecnificación: informar a familia e as persoas titoras do Centro sobre as ausencias á clase e/ou aos servizos de residencia, como consecuencia da participación das persoas deportistas en competicións deportivas incluídas na programación xeral anual.
· Elaborar a avaliación deportiva trimestral e a memoria deportiva anual.
· Aceptar as normas do Regulamento de réxime interno do centro.
· Manter actualizado o inventario do material do CGTD.
· Responsabilizarse do almacenamento, bo uso e control do material do CGTD.
A PERSOA ADESTRADORA RESPONSABLE DA SECCIÓN DEPORTIVA DECLARA
1. Coñecer e aceptar todas as funcións xerais encomendadas como persoa adestradora responsable da sección deportiva no curso 2017/18.
2. Que non desempeña posto ou actividade ningunha no sector público nin realiza actividades privadas incompatibles ou que requiran recoñecemento de compatibilidade.
3. Que non recibe pensión de xubilación, retiro ou orfandade por dereitos pasivos ou por calquera réxime da Seguridade Social público e obrigatorio.
SINATURA DA PERSOA ADESTRADORA RESPONSABLE DA SECCIÓN DEPORTIVA
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