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SUBVENCIONS A INFANTS I ADOLESCENTS PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA FORA
D’HORARI ESCOLAR. CURS 2020/21
Benvolgudes famílies:
El motiu d’aquesta circular és per informar-vos del sistema de beques que ofereix L´INSTITUT BARCELONA ESPORTS (IBE) mitjançant Diver´s
amb l’objectiu d’afavorir l’accés a la pràctica de l’activitat esportiva dels infants i joves integrants d’unitats familiars amb rendes baixes.
Des de DIVER’S volem promocionar i oferir-vos aquesta oportunitat per millorar el vincle amb les famílies que ens donen tota la confiança per
poder seguir educant i formant nois i noies a través de l’activitat física i l’esport.
PRINCIPALS NOVETATS
· Les famílies que vulguin sol·licitar aquest sistema d’ajuts, es farà entre el 22 de setembre i el 9 d'octubre DE 2020,
· Tràmit de sol·licitud de subvenció exclusivament ONLINE.
· Realitzar la inscripció a una activitat esportiva homologada amb DIVER’S i mirar el número de referencia de l’activitat a través del nostre web
www.diversesplai.cat
· Tramitar la petició de la subvenció a través del portal www.plaesportescolarbcn.cat en l’apartat SUBVENCIONS EFHE.
REQUISITS
Tenir entre 6 (nascuts el 2014) i 17 anys.
Ser integrant d’una unitat familiar amb un nivell de renda personal disponible, per membre de la unitat familiar igual o inferior a 9.000€
Euros anuals. Es becarà el 90%, 60% o 30% de l'activitat.
L'infant o jove ha d'estar empadronat a la ciutat de Barcelona, exceptuant els casos de beneficiaris amb necessitats educatives
especials que hauran d’adjuntar el certificat d’escolarització en cas que resideixin fora de Barcelona.
Realitzar, durant tota la seva durada, l’activitat que fomenta la concessió de la subvenció.
La subvenció és per un màxim d’una activitat esportiva per menor.
SOL·LICITUDS
Es té en compte la renda familiar del 2019.
Tota la informació de com fer la sol·licitud, pas per pas, la trobareu al web www.plaesportescolarbcn.cat
Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb DIVER’S a través de dos canals principals diverstiu@gmail.com o per whatsapp
al telèfon 617824118

PAGAMENT DE BEQUES (llegiu atentament)
Els alumnes pagaran les quotes de les activitats des del primer mes. Un cop anem rebent els pagament es retornarà a les famílies
l´import corresponent
Està previst cobrar aquestes beques en 3 terminis.
● 1r pagament entre GENER-FEBRER
● 2n pagament entre MAIG-JUNY
● 3r pagament entre JULIOL I SETEMBRE
Esperem que amb aquest suport que ens facilita l’IBE i l’esforç de DIVER’S i les famílies es pugui arribar al màxim de nois i noies a realitzar
activitats físiques i esportives fora de l’horari lectiu, i seguir potenciant la pràctica de l’esport com un mitjà cap a la millora personal i la millora de
la salut.
Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o problema que pugui sorgir durant tot aquest procés.
Gràcies per la vostra participació.
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