Model d’aval de
Centre d’Esplai

Aval de candidatura membre del Consell Directiu del
MCECC

Centre d’Esplai
Avalador

En/Na__________________________________,major d’edat, amb DNI_________________
domiciliat a la població de _______________________________ i amb dades de contacte:
Telèfon: _________________ i Correu Electrònic: _________________________________,
com a

(responsable general, secretari, president,...)___________________________________________

del Centre d’Esplai ___________________________________________________________
que esta adherit al Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans i que forma part de
la Zona / Territori ______________

Avala,
La candidatura presentada per en / na ___________________________________________
per què pugui ser Candidat a membre Consell Directiu del Moviment de Centres d’Esplai
Cristians Catalans.

A la població de __________________________, ____ de/d’______________ de 20__

Segell del Centre

Signatura

Segons el que estableix el Reglament de Règim Intern del Moviment, en el seu punt 3.2.3. apartat 2. per
una persona pugui ser candidat a membre del Consell Directiu calen 4 avals de centres federats
definitivament.
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Model d’aval de
Zona o Territori

Aval de candidatura membre del Consell Directiu del
MCECC

Zona o Territori
Avalador

En/Na__________________________________,major d’edat, amb DNI_________________
domiciliat a la població de _______________________________ i amb dades de contacte:
Telèfon: _________________ i Correu Electrònic: _________________________________,
com a Responsable de la Zona / Territori _____________________________ del MCECC.

Avala,
La candidatura presentada per en / na ___________________________________________
per què pugui ser Candidat a membre Consell Directiu del Moviment de Centres d’Esplai
Cristians Catalans.

L’acord d’aquest aval s’ha adoptat a la reunió de Zona / Territori celebrada el dia
__________________ a la població de _____________________________

A la població de __________________________, ____ de/d’______________ de 20__

Segell del Centre

Signatura

Segons el que estableix el Reglament de Règim Intern del Moviment, en el seu punt 3.2.3. apartat 2. per una persona
pugui ser candidat a membre del Consell Directiu cal l’aval de la zona o territori en la qual pertanyi
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