
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ DESTINADA A ESPORTISTES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 
ESPORT  ADAPTAT  D'ALMUSSAFES ANY 

A DADES D'IDENTIFICACIÓ (Dades del sol·licitant)
NOM I COGNOMS : NIF:

DOMICILI: DATA DE NAIXEMENT: C. POSTAL:

LOCALITAT: PROVÍNCIA: TELÈFON:

CLUB A QUÈ PERTANY:

B DADES DEL REPRESENTANT LEGAL DE l'ESPORTISTA (pare/mare o tutor) -si és el cas-
NOM I COGNOMS: NIF:

DOMICILI: C. POSTAL:

LOCALITAT: PROVÍNCIA: TELÈFON:

C EXPOSICIÓ:
    Vist que se m'ha concedit una SUBVENCIÓ per a ESPORTISTES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL-ESPORT ADAPTAT  d'Almussafes per a  l'any   i

 coneixent les bases i la documentació a presentar, és pel que, 

D SOL·LICITE:

Siga admesa la documentació que s'acompanya, per a participar en la mencionada convocatòria, per a l'any        

Almussafes a                   de                                         de 

                 L'ESPORTISTA                                                                                             PARE/MARE/TUTOR
                                                                                 

E DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (Marcar amb una X)

DE CARÀCTER OBLIGATORI:

   Factures o justificants que reunisquen els requisits legals oportuns de l'any natural de la concessió, a nom de l'entitat, amb
indicació de perceptor, concepte i import de les despeses relacionades amb l'entitat.

   Memòria de la programació esportiva realitzada i presentada en aquesta convocatòria, corresponent a la present temporada,
amb indicació dels resultats obtinguts, per mitjà de Declaració Responsable dels resultats o certificació de la federació corresponent.

En compliment de l'art. 5 de Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades de
caràcter personal i la informació facilitada per vostè seran incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del que és responsable l'Ajuntament, la
finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. Vostè podrà, en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent exercir els
seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant sol·licitud dirigida a quest Ajuntament.



El/la  sol·licitant declara que els resultats obtinguts en la present temporada són els següents: 

COMPETICIÓ SEU DATA CATEGORIA CLASSIFICACIÓ

JJ.PP

CAMPIONAT DEL MÓN

CAMPIONAT D’EUROPA

JOCS DEL MEDITERRANI

JOCS IBEROAMERICANS

CAMPIONAT DEL MÓN UNIVERSITARI

CAMPIONAT D’ESPANYA

CAMPIONAT D’ESPANYA D’AUTONOMIES

CAMPIONAT D’ESPANYA UNIVERSITARI

CAMPIONAT AUTONÒMIC

ALTRES COMPETICIONS INTERNACIONALS

  

  

  

  

  

  

  

  

Despeses de la temporada:

Concepte Despesa

Entrenador
 

Desplaçament
 

Material esportiu
 

Fitxa esportiva
 

  
 

TOTAL:
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