DNI/NIE: .............................Nom: .................................................
AJUNTAMENT DE VILAFANT

Cognoms: .....................................................................................
Adreça: ................................................ Codi postal: ...................
Població: ................................................Tel: ................................

Pl. de l'Ajuntament, 1 17740 Vilafant (Alt Empordà)
Tel. 972 54 60 20
ajuntament@vilafant.cat
NIF: P-1723500-C

Si és menor d'edat, pare/mare/tutor:
Nom: .................................... Cognoms: ................................................................. DNI/NIE: ..........................................
MITJANS PER CONTACTAR**: Mòbil: ............................................ Correu-e: ..........................................................
Vull rebre notificacions a través d'e-NOTUM:

Sí

No

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ESPORTISTES VILAFANTENCS D'ÈLIT (fins el 15 de juny 2019) TEMPORADA 2018/19
Nom i cognoms de l'esportista: .........................................................................................................................................
vela
DNI/NIE: ................................................................. Esport*: ............................................................................................
Data naixement: ..................................................... Número/carnet federació: ................................................................
estic empadronat a Vilafant
he participat en els següents Campionats estatals, europeus o mundials* (trieu les més importants):
Campionat* Campionat* Campionat
Campionat*
d'Espanya Mundial ó Mundial ó
Internacional Olímpic

Data

Lloc

Nom del
Campionat

Classificació

*Ha d'ésser una competició organitzada per la federació oficial d'una de les 29 modalitats esportives reconegudes pel Consell Català de
l'Esport (punt 2 de les bases) i celebrada a la temporada 2018/19 (entre setembre 2018 i juny del 2019).

Adjunts obligatoris :
Carnet federatiu
DNI o NIE
Comprovants de participació i/o medalla a les competicions llistades anteriorment
En cas de rebre la subvenció sol·licitada, el número de compte on s'ha de fer l'ingrés és el següent:
C. IBAN

Entitat

Oficina

DC

Núm. de compte

Si l'esportista no és el titular del compte, indiqueu aquí el
Nom i cognoms................................................................................................. i NIF del titular ........................................

SIGNATURA

D'acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal, s'informa a la persona interessada que les
dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l'Ajuntament i que poden ser objecte d'inclusió en altres
fitxers automatitzats per fer-ne el tractament informátic. Així mateix, s'informa a la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets
d'accés, rectificació, cancelolació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjangant escrit adregat a qualsevol deis punts
d'atenció ciutadana.
** NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques): La
notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l'Ajuntament i la ciutadania. Per tal de poder
realitzar la notificació electrònica necessitem l'autorització de la persona interessada.
Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud, tot indicant que voleu rebre la notificació electrònica, i caldrà que ens
faciliteu la vostra adreça de correu electrònic i el vostre número de telèfon mòbil.
Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el
termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada i l'acte es donarà per notificat. Podeu revocar l'autorització de
notificació electrònica en qualsevol moment, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a tal efecte al Registre de l'Ajuntament.
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